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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
30.6.2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet. Poslední sokolský
zpravodaj zavedl diváky na župní slet na cvičišti Sokola Bystřec pod Hostýnem a na přebor ČOS v Brandýse
nad Labem.

Sokolové se uvedli průvodem
2.7.2018 Mladá fronta DNES
Jan Nuc

str. 19

Praha

Všesokolský slet do pražských ulic přilákal i účastníky ze Spojených států, Brazílie nebo Austrálie.
PRAHA Hlídkující policisté, zábrany na cestách, ale hlavně tisíce nadšených členů České obce
sokolské (ČOS) procházejících pražskými ulicemi v pestrobarevných krojích či sladěných kostýmech. Tak
vypadal průvod XVI. všesokolského sletu, který včera odstartoval v deset hodin na Václavském náměstí u stanice
metra Můstek, kde se jednotlivé sokolské oddíly, neboli župy, šikovaly do řad a postupně vyrážely směrem na
Staroměstské náměstí.
Při průchodu ulicemi hlavního města vzbuzoval průvod u kolemjdoucích a turistů rozličné reakce. Češi převážně
mávali a pokřikovali sokolský pozdrav „Nazdar!“, turisté naopak nevěděli, co si o akci myslet. Ti odvážnější
se ptali okolních lidí na smysl a význam průvodu, českému obecenstvu se ale málokdy podařilo vysvětlit fenomén,
který má v zemi tradici přes 155 let.
I tak někteří následovali sokolský průvod z Václavského náměstí přes ulice 28. října, Národní třídu, Smetanovo
nábřeží, náměstí Jana Palacha až k Rudolfinu a následně do ulic Široká a Pařížská. Vše nakonec vyvrcholilo
na Staroměstském náměstí, kde bylo připraveno pódium a kapela Františka Kmocha z Kolína.
Silní sokolové z Ameriky
Průvod zhruba čtrnácti tisíc lidí postupně přicházel až k pódiu, kde moderátor vítal všechny župy, které dorazily.
Přijelo i hodně účastníků ze zahraničí. Sokolové ze Slovenska a Polska nikoho moc nepřekvapili, zajímavější
však byli účastníci třeba z Austrálie, Brazílie nebo Spojených států amerických.
A zástupce právě americké odnože vystoupil i na pódiu a řekl dokonce i pár slov česky. „Pocházím z Chicaga
a tam máme šest silných Sokolů. Sokol je naše rodina, je v naší krvi a srdcích a jsme na to pyšní,“ řekl Američan
s tím, že tento slet je jeho třetím, který tráví v České republice. Na pódium přišel vyjádřit podporu i starosta Prahy
1 Oldřich Lomecký (TOP 09), který je zároveň prvním místostarostou České obce sokolské. „Nacisté
nás zakázali, komunisté nás zakázali a někteří současní mudrlanti říkají, že Sokol už je přežitý. Sokol ale žije
nejenom v naší zemi, kde má stále 160 tisíc členů. Kromě Antarktidy zapustil kořeny na všech kontinentech,“
dodal na závěr a sklidil potlesk.
Proslov sledovali jak starší členové, tak mládež. „K sokolům mě přivedli rodiče, protože sami jsou sokolové
už odmalička. Nejvíc se mi na tom líbí, že pořádáme různé akce, na kterých jsme všichni spolu, třeba jako tady
v Praze. Mám díky tomu kamarády i z jiných částí České republiky,“ řekla třináctiletá Lucie, která se průvodu
účastnila.
„Řekl bych, že byl průvod tradičně dobrý, účast byla velká a počasí přálo, žádné komplikace nebyly.
Při předchozích sletech se uctila i památka Jana Palacha a dávaly se květiny k jeho pamětní desce u filozofické
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fakulty. Letos to bohužel nebylo možné, protože se fakulta opravuje. Věnec byl nakonec položen na Národní
třídě,“ vyjádřil se k průvodu Zdeněk Kubín z České obce sokolské.
Mše, výstavy, divadlo
Průvodem nedělní program pro sokoly nekončil. Ve dvě hodiny odpoledne se mohli přijít podívat na mši
do chrámu svatého Víta nebo na výstavu s názvem Ni zisk, ni slávu v Tyršově domě. „K vidění zde bude řada
zajímavých předmětů a připomínek na sokolské osobnosti,“ řekl k výstavě Kubín. V Tyršově domě někteří mohli
zhlédnout i amatérská divadelní vystoupení na pódiích. Oficiálně byl sokolský týden zahájen v Národním divadle
představením Naši furianti.
V týdnu ode dneška do neděle se pak v Praze uskuteční doprovodné akce i další části hlavního programu. Mezi
ty doprovodné patří například Výstava sokolských odznaků v Tyršově domě, prohlídka budov Národního divadla
či komponovaný program Sokol Gala v O2 areně. Pátý sletový den, tedy ve čtvrtek, však na řadu přijde hlavní
část celého programu – hromadné skladby s nacvičenou choreografií, kterých se zúčastní 12,5 tisíce cvičenců.
Stadion Eden se otevře sokolům ve 21.00, za umělého osvětlení zazní skladby jako Méďové, Siluety, Cirkus,
Ženobraní nebo Borci. Druhá část hromadných skladeb poté zazní v pátek od dvou hodin odpoledne, tentokrát
ale za běžného denního světla.

VĚTŠINA SOKOLŮ JSOU LIDÉ POD TŘICET
2.7.2018

Ona DNES

str. 06

O mně

První starostka České obce sokolské Hana Moučková prožívá rušný týden. O víkendu totiž začal XVI.
všesokolský slet, který je pro členy této organizace výjimečný. Letos slavíme sté výročí vzniku republiky, a právě
sokolové k této události výrazně přispěli. připravila: lucie šilhová
Hana Moučková, starostka České obce sokolské (57)
První žena, která v novodobé historii vede sokolskou organizaci. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické
v Praze, pracovala jako ekonomka. Je členkou T. J. Sokol Lety a od roku 2004 také členkou Předsednictva České
obce sokolské. Letošní slet, na jehož akce v pražské Eden Aréně, O2 areně, v Národním divadle nebo
při průvodu hlavním městem se začátkem července sjede dvacet tisíc sokolů nejen z Česka, ale i z mnoha
krajanských spolků od USA po Austrálii, je její druhý ve funkci.
O mém prvním setkání se Sokolem
Proběhlo již v útlém dětství, můj dědeček byl totiž sokolem, v jednotě působil jako náčelník. Pamatuji si, že každé
ráno cvičil, a to až do pozdního věku.
O výjimečnosti
Sokol má více než stopadesátiletou tradici. A stále jde o společenství aktivních lidí – od devadesátníků
po ty, co se zrovna naučili chodit. Není to jen naše největší organizace „sportu pro všechny“, ale i hybatel
společenského života mnoha měst a obcí. A v neposlední řadě se snažíme k naší činnosti přidat i důležitou
nadstavbu – šíříme ideje, s nimiž byl Sokol založen – toleranci, demokratické hodnoty, lásku k vlasti, sebekázeň
a další.
O mém vztahu k pohybu
Sportuji odmala, jen se s věkem mění preference – od pobíhání po hřišti přes gymnastiku až po tenis. Dnes se
věnuji rekreačně sportovní střelbě, a pokud to jde, tak si zajezdím na kolečkových bruslích.
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Moje nejoblíbenější fotka z mobilu
Pohyb v krásné přírodě mi vždy dodá energii.
O mýtech
Někteří lidé si o nás myslí, že žijeme v historii. Ale to nejlépe vyvrací jednoduchá statistika – dnes jsou dvě třetiny
ze 160 tisíc sokolů mladší 26 let.
O rezervách
Vždy je co zlepšovat. Už Miroslav Tyrš říkal: „Nectnost lidská, která každému pokroku – i v životě veřejném –
je hlavní závadou. A nectnost ta se jmenuje spokojenost.“
O vstávání z trosek
Sokol přežil všechny těžké chvíle vrámci své historie především díky tomu, že vždy, když vstával z trosek, bylo
na čem stavět, byl jasný cíl. Sokolské ideje se pokaždé znovu ukázaly jako obecně platné, moderní a natolik
lákavé, že lidé znovu začali s nadšením spolek budovat. Klíčová samozřejmě vždycky byla ohromná vnitřní síla
sokolských společenství, disciplína, osobní odvaha členů, kteří se nerozmýšleli obětovat kariéru, či dokonce život
ve prospěch druhých.
O ženě mezi sportovními bafuňáři
Museli jsme si na sebe navzájem přivyknout. Vnímání situací, vztahů, řešení problémů, někdy i velmi svízelných,
je u mužů a žen poněkud odlišné.
O letošním sletu
Je mimořádně slavnostní, protože připomínáme sto let od založení samostatného československého státu
a klíčovou roli, kterou při tom sokolové hráli. Proto je připravena i jedna skladba česko-slovenská, symbolicky
pojmenovaná Spolu. Výročí připomene mimo jiné i sletová skladba Borci s odkazy na slavnou skladbu Přísaha
republice z památného sletu v roce 1938.
O mých plánech na léto
Vzhledem k tomu, že jsem již jedno „posletové“ období prožila, vím, že si v žádném případě nemohu vzít
hned dovolenou. Nechám čas plynout prací a až za několik týdnů teprve přijde čas na odpočinek. Vystoupit z plně
rozjetého vlaku nelze, musím počkat, až zastaví či minimálně přibrzdí.

Sokolové věnují slet výročí Československa, hlavní program bude v Edenu
2.7.2018

ceskatelevize.cz

str. 00

Slavnostním průvodem sokolů začal v neděli v Praze program XVI. Všesokolského sletu. V rámci sletového týdne
je na programu řada doprovodních akcí
a vše vyvrcholí 5. a 6. července hromadnými skladbami sokolů na ploše stadionu v Edenu. Přímé přenosy
sletových skladeb sledujte ve čtvrtek od 21:00 na programu ČT 2 a v pátek od 14:00 na ČT sport a ČT 1, kompletní
program tělocvičných vystoupení nabídne i web ctsport.cz.
autor: Stanislav Zbyněk, zdroj: ČTK
Všesokolský slet
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Úvodního průvodu se zúčastnilo téměř 12 tisíc sokolů včetně zahraničních účastníků. Zároveň se v chrámech
svatého Víta, Václava a Vojtěch konala ekumenická mše a slet oficiálně zahájilo večer v Národním divadle
představení Naši furianti v podání sokolských kulturních souborů.
Následující dny budou patřit posledním nácvikům hromadných vystoupení v Edenu. V Tyršově domě kromě
toho stále probíhá výstava o historii Sokola Ni zisk, ni slávu! a sokolové budou každý den odpoledne
vystupovat i na pódiích na Staroměstském a Malostranském náměstí a před Edenem. Historie Sokola
je neodmyslitelně spjata s obdobím první republiky a i proto bude jedna ze skladeb s názvem Princezna republika
věnována
stému
výročí
založení
Československa.
Cvičenci z celé republiky se poprvé potkali dohromady až při prvních nácvicích na ploše stadionu. "Choreografie
se trénují nejdříve v rámci jednotlivých sokolských žup, ale tam se vždy jedná o několik desítek lidí. A postupně
se spojují do větších skupin," vysvětlil náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.
Hlavní program sletu se bude konat na trávníku stadionu Slavie v Edenu. "Není pro naše potřeby ideální místo,
ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna podaří
postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá, protože na ní můžeme
realizovat
nástupy
a
odchody
cvičenců,"
uvedl
Svoboda.
https://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/377388-sokolove-venuji-slet-vyroci-ceskoslovenska-hlavni-programbude-v-edenu/

Přes 15 000 Sokolů pochodovalo Prahou
2.7.2018

TV Nova

str. 07

06:30 a v 7:30 Ranní Televizní noviny

Tereza JANDOVÁ, moderátorka
-------------------Přes 15 000 Sokolů pochodovalo Prahou. Většina z nich v krojích, nebo ve cvičebních úborech.
Řeč je o 16. Všesokolském sletu. Ten pak vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek na pražském stadionu Eden.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Skupinky Sokolů pochodovali od Václavského náměstí, přes Smetanovo nábřeží. K vidění byla velkolepá
přehlídka úborů, kostýmů, nebo krojů. Někteří zpívali, cvičili a někteří dokonce i tančili. Sokoly všech generací
se nakonec sešli tady na Staroměstském náměstí, kde pro ně byl připraven bohatý doprovodný program.
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce Sokolské
-------------------Často o nás je takový zvláštní na nás pohled, nicméně dnes třeba samy všichni diváci viděli, že Sokol
to nejsou žádní senioři, ale především jsou to děti a mládež.
Sokolnice
-------------------My jsme siluety. Je to skladba pro ženy mladší od 15 roků a cvičíme ještě s obručema.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Na vystoupení se několik měsíců poctivě připravoval i reportér televize Nova. Nejprve se účastnil oblastního sletu
v Českých Budějovicích. Teď už zase trénuje na ten celostátní v Edenu. A vy se můžete koncem týdne sami
přesvědčit, jak to nakonec on i dalších 15 tisíc Sokolů zvládne.
Sokolnice
-------------------Nová Paka zdraví Prahu. Hurá.
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Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Jana Schillerová, televize Nova. Nazdar.

Podívejte se na obrázky z průvodu sokolů Prahou před všesokolským
sletem
2.7.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Před slavnostním schodištěm u Rudolfina na sebe mávali účastníci pochodu a představitelé České obce
sokolské 2.7.2018 13:13:28
Tisíce sokolů z Česka i ze zahraničí prošly první červencovou neděli centrem Prahy v průvodu, kterým oficiálně
zahájil 16. všesokolský slet v Praze. Na cestě je provázela produkce celkem jedenácti dechových orchestrů,
které cvičencům hrály do kroku. Slet, který bude trvat od tohoto dne šest dní, má připomenout 100 let od založení
Československa.
SportovniListy.cz byly na místě děje...
Sokolky z Opavska se v tuto chvíli procházely u Národního divadla
Sokolky z Opavska se v tuto chvíli procházely u Národního divadla
SportovniListy.cz rovněž napsaly...
Průvod sokolů Prahou otevřel šestidenní program XVI. všesokolského sletu
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/podivejte-se-na-obrazky-z-pruvodu-sokolu-prahou-pred-vsesokolskymsletem/

Všesokolský slet začíná: Centrem Prahy projde na 13 tisíc zapálených
sokolů
2.7.2018 blesk.cz str. 00
Zpět na Sokolové z celého Česka míří do Prahy. Mezi 1. a 7. červencem totiž oslaví 16. ročník Všesokolského
sletu. Hned první den ulicemi metropole projde na 13 tisíc sokolů nejen z Česka. Co se chystá v průběhu týdne?
Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým scénickým pojetím. První
odstartuje v Edenu ve čtvrtek 5. července v devět hodin večer a následně v pátek 6. července se opět sokolové
předvedou, ale tentokrát už ve dvě hodiny odpoledne. „Na řadě bude další série 10 skladeb včetně
těch pro nejnižší věkové kategorie. Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu,
při kterém se mj. na ploše sejdou cvičenci ze všech sletových skladeb,“ slibují pořadatelé.
„Každý z programů je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou. Rozhodně neprohloupí
ten, kdo se přijde podívat na oba dny,“ zve do Edenu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda,
který má program na starosti.
Celotýdenní program ale nebude pouze o sportu, ale také o kultuře. Například na scéně
Národního divadla u příležitosti slavnostního zahájení vystoupí soubor sokolského
Divadla pod Petřínem, což bude poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají představení
ochotníci. Celý program objevíte na oficiálních stránkách tady.
Kdy? 1.-7. července
Kde? Praha
Vstupné? žádné
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/551127/vsesokolsky-slet-zacina-centrem-prahyprojde-na-13-tisic-zapalenych-sokolu.html
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Stejná zpráva byla uveřejněna i v médiu 24zpravy.com

Šestnáctý všesokolský slet
2.7.2018

ČT 1

str. 11

12:00 Zprávy ve 12

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
-------------------Skupiny Sokolů z celé republiky nacvičují na stadionu v pražském Edenu hromadnou skladbu na závěrečný
ceremoniál 16. všesokolského sletu.
Toho se účastní i zástupci Sokola ze zahraničí. Přímo
na stadionu přípravy a nácvik sleduje Petra Tuháčková. Petro, z jakých zemí Sokolové do Prahy přijeli?
Petra TUHÁČKOVÁ, redaktorka
-------------------Dobré poledne. Ze zahraničí přijelo 1500 lidí. Ze Spojených států, ze Švýcarska, Ruska, Běloruska,
nejpočetněji z Německa. Za námi nyní cvičí 50 sportovkyň z Dánska tu svoji finální sestavu, kterou potom
představí právě tento čtvrtek. Letos se představí celkem 15 000 sportovců, dohromady se cvičí 20 společných
skladeb. Vyvrcholí to společnou česko-slovenskou, která se jmenuje Spolu a má značit stoleté výročí vzniku
Československa. Na to, jak dlouho ty přípravy probíhaly, protože tentokrát se jedná o velmi významnou událost,
tak na to jsem se ptala Petra Svobody, právě náčelníka České obce sokolské.
Petr SVOBODA, náčelník České obce sokolské
-------------------To, co tu vidíte, je výsledkem roční práce, kterou všichni nacvičují velice pilně. Samozřejmě po
menších skupinkách a tak, jak se vlastně blíží termín sletu, tak vlastně se dostávají do těch
větších
skupin
až teda do této velké choreografie, kterou právě teď budeme secvičovat.

„Nazdar!“ Sokolové šli Prahou
2.7.2018
čtk

Lidové noviny

str. 02

Domov

16. VŠESOKOLSKÝ SLET
PRAHA Tisíce sokolů z Česka i zahraničí včera prošly centrem Prahy v průvodu, kterým oficiálně začal
16. všesokolský slet v Praze. Na cestě je provázelo několik kapel, které cvičencům hrály do kroku.
Slet, který bude trvat šest dní, má připomenout 100 let od založení Československa. Průvod vyrazil z ulice
28. října, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského náměstí. V čele šli zahraniční
sokolové, například ze Slovenska, USA, Srbska, Švýcarska nebo Austrálie. Desítky přihlížejících zdravili českým
„Nazdar!“.
Někteří
zpívali
národní
písně,
další
lidem
mávali.
Večer na scéně Národního divadla vystoupili sokolští ochotníci. V příštích dnech slet nabídne další akce, ve čtvrtek
a pátek oslava vyvrcholí hromadnými cvičeními.

„Nedáme si diktovat, koho máme milovat,“ provolávalo Sokolstvo
na adresu Gottwalda v roce 1948
2.7.2018 rozhlas.cz str. 00
Královské Vinohrady
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Zažili jste slety, nebo jen spartakiády? Hromadná cvičení lidí z nejrůznějších koutů republiky a
všech generací mají svou stoletou tradici, která tento čtvrtek a pátek (5. a 6. července) vrcholí na
16. všesokolském sletu.
„Česká obec sokolská vznikla z iniciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera už kolem roku
1862,“ vysvětluje historik tělesné výchovy a sportu z FTVS UK Marek Waic. ¨
Tehdy vznikala většina spolků s národnostním, vlasteneckým a kulturním úkolem. „Stejně na tom byl i Sokol.
Jen zakladatelé museli chodit tak trochu minovým polem. Ve stanovách totiž nemohl mít ani zmínku o nějaké
politické činnosti. Jinak by jim vznik rakouské úřady určitě nepovolily. Proto sokolské národnostní poslání vzniklo
v
jakési
vševlastenecké
podobě,“
vysvětluje.
Taky proto prý Tyrš tvrdil, že „je to sokolský úkol, směr a cíl. Neustaneme ve svém snažení, pokud každý dobrý
Čech nebude Sokolem.“
Suplovali četníkySvou roli sehráli i při vzniku nové Československé republiky. „Málo se ví, že od 28. října
(do poloviny prosince 1918) do značné míry suplovali úlohu jak armády, tak policie. Četnictvo a policisté
tehdy neměli mezi veřejností moc dobré jméno, protože dřív sloužili Rakousku. Armádu měli vytvořit až legionáři,
kteří tady tehdy zkrátka ještě nebyli. Takže členové České obce sokolské byli pověřeni střežením skladů potravin
a bank. Tím se významnou měrou podíleli na konsolidaci nové republiky,“ vysvětluje historik.
Velká rána přišla až po sletu v roce 1948. „Tehdy se závěrečný průvod Sokolů stal velkou demonstrací
proti nastupující komunistické totalitě. Lidé skandovali: Nedáme si diktovat, koho máme milovat. A před tribunou,
kde byl Gottwald, procházeli s odvrácenou tváří,“ popisuje.
41 let to šlo z kopce...Po pohřbu prezidenta Edvarda Beneše, kdy StB zinscenovala řadu provokací
proti Sokolům, pak podle historika Waice začaly v obci velké personální čistky, přestože de iure obec existovala
až do roku 1952.
„Už ale očištěna od funkcionářů a pod taktovkou komunistů.“ Sokol byl začleněn do systému sjednocené
tělovýchovy po vzoru SSSR a na 41 let přestal fungovat. Všesokolské slety pak byly nahrazeny Československými
spartakiádami na strahovském stadionu (1975, 1980 a 1985).
„Úplně první spartakiáda ale proběhla už v roce 1921, kdy tehdy vznikající komunistická dělnická tělovýchova
uspořádala
velmi
úspěšnou
akci
na
pražských
Maninách.
Spartakiády
totiž
pořádal
i velký bratr na Východě, a to už od roku 1928. Měly ale úplně jiný charakter, spíš šlo o sportovní soutěže pořádané
hlavně pro mládež.“
Spartakiády byly pořádány na paměť povstání římských otroků, které vedl Spartakus. Komunisté se vždy stavěli
na stranu zastánců utlačovaných, a tak podle něj pojmenovali i své spartakiády.
Marek Waic
Současný všesokolský slet podle Waice těžko může dosáhnout věhlasu těch prvorepublikových. „Sokolové mají
ojedinělou roli i dnes, protože jsou přístupni dětem, ale i rodičům a prarodičům. I starším lidem, kteří nemají velké
výkonnostní aspirace, a široké veřejnosti, která chce cvičit, ale ne na nějaké špičkové úrovni.“
https://plus.rozhlas.cz/nedame-si-diktovat-koho-mame-milovat-provolavalo-sokolstvo-na-adresu-gottwalda-v7558322

Sokolové z celého světa se slétli do Prahy. Metropolí prošel tisícový dav
2.7.2018 Metro str. 01
MARCEL ZÁDĚRA

Titulní strana

Slavnostním průvodem sokolů Prahou včera slavnostně začal 16. všesokolský slet. Tisíce sokolů dorazily
nejen z Česka, ale i z různých zemí světa, například ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska a Švýcarska. Slet
má připomenout 100 let od založení Československa. Večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci,
tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném čase. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883,
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kdy bylo po požáru znovu otevřeno. V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních
akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi patnáct tisíc cvičenců.
Regionální mutace| Metro - Praha

Sokoly ze Znojma čeká slet v Praze
2.7.2018 Naše Znojemsko
Eliška Ondráková

str. 16

Čtenáří píší

Před dvěma týdny cvičili sokolové na krajském sletu jihomoravských sokolských žup v Brně a předvedli třináct
sletových skladeb. V pěti z nich se ukázali Znojemští.
Rodiče s dětmi cvičili ve skladbě Méďové, předškoláci se vydováděli ve skladbě Noty.
Malí školáci si hráli a cvičili za doprovodu písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře pod názvem Děti, to je věc.
Krásnou a náročnou skladbu s hudbou Karla Svobody jsme viděli v podání starších žáků a žákyň.
Ženy si zacvičily a zaviděli tancovaly v československé skladbě Spolu.
Této nádherné podívané, která se konala na stadionu Sokola Brno, předcházelo odhalení desky
ke 100. výročí republiky na Besedním domě a slavnostní průvod.
V sobotu 30. června odjela výprava znojemských sokolů do Prahy a v neděli se účastnila slavnostního průvodu.
Účastnili se ho i sokolové v dobových sokolských krojích s praporem a pětatřicet cvičenců. Hlavní cvičení
se konají 5. a 6. července. Kdo se na ně chce podívat a nemá cestu do Prahy, může využít obrazovku České
televize v přímém přenosu.

16. všesokolský slet
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Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Přes 100 tisíc cvičenců na strahovském stadionu. Další tisíce lidí na tribunách. Tak vypadaly všesokolské slety
ve 30. letech minulého století. Po pádu komunistického režimu se v roce 1994 podařilo tradici sletů obnovit
a ve čtvrtek a v pátek se v pražském Edenu uskuteční 16. všesokolský slet. Cvičenců bude sice podstatně méně,
zájem o Sokol ale neupadá a dokáže konkurovat jiným sportovním oddílům. O historii i současnosti Sokola
uslyšíte v následujících asi 20 minutách. Příjemný poslech přejí Alena Benešová a Jakub Marek.
Jakub MAREK, moderátor
-------------------Veřejná cvičení jsou už od 19. století vrcholem tělovýchovné činnosti Sokola, a stejně tomu bude i letos
hromadných skladbách v pražském Edenu 5. a 6. července. Celostátnímu všesokolskému sletu tradičně
předcházejí slety regionální.
Kateřina ŠMÍDOVÁ, účastnice všesokolského sletu
-------------------No, já už odmalička vlastně cvičím. Pocházím z Hradce, s mamkou jsme chodily, cvičily jsme Spartakiádu,
a tak jsem ráda, že prostě můžu cvičit i na slet teda. A teď mám ještě tuhle malou, tak to je úplně super.
No, ale je to fakt jako kouzelný, jako když to potom tady vidím, tak to je úplně krásný.
Jakub MAREK, moderátor
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Povídá Kateřina Šmídová na krajském sletu v Pardubicích, která se připravuje se svou 2letou dcerou
na 16. všesokolský slet, kde budou obě součástí hromadné skladby Méďové.
/ Ukázka /
Jakub MAREK, moderátor
-------------------V Edenu se tak po 6 letech představí sokolové napříč všemi věkovými kategoriemi a podle Oldřicha Loubala
z Jevíčka zájem o cvičení neklesá.
Oldřich LOUBAL, Sokol
-------------------Zvyšuje se, když se dívám hlavně na třeba tady, jak jsou jako třeba ti mladší, starší žáci a tak dál. Tak tam určitě
se domnívám, že je větší zájem. A potom taky záleží na tom, ne, že bych to chtěl hnát do vyloženě nucení
se nějakého, ale i ze strany prostě škol. Domnívám se, že tam by měla být podpora i ze strany ředitele, i když
Sokol samozřejmě jako coby dobrovolná činnost by měla spočívat hlavně v tomto, ale školy by v tomto měly
být určitě nápomocné.
Jakub MAREK, moderátor
-------------------Sokol ale i přes měnící se dobu, různé politické režimy i další překážky stále sdružuje přibližně 160 tisíc členů.
A tradice sletů tak pokračuje i přes téměř 50letou pauzu po komunistickém převratu v roce 1948.
/ Ukázka /
Jakub MAREK, moderátor
-------------------Taková byla část projevu tehdejšího prezidenta Československa Klementa Gottwalda na 11. všesokolském sletu,
který mluvil ke cvičícím vojákům. To byl také poslední slet na velkém strahovském stadionu, kde se v roce 1948
představilo dohromady přes půl milionu cvičenců. A na následující slet si sokolové museli 46 let počkat.
Oldřich LOUBAL, Sokol
-------------------Si uvědomíme, že velký Strahov, stadion, měl na plný počet značek zhruba 14 tisíc cvičenců, což dneska
je vlastně 14 tisíc cvičenců je vlastně letošní pražský slet, jako, že jo, tak je to určitě nesrovnatelné. Ale to není,
to není nic jako na závadu, tohlensto. Proto já říkám, ne, dělejme pro to něco, aby to bylo, aby hlavně ta mladá
generace, aby se chytla. Já tady cvičím už za věrnou gardu, takže jak, já nevím, kolik toho budu ještě cvičit
dál, že jo, ale určitě tady tohlensto vidím, že to budoucnost má. A jsem o tom přesvědčenej.
Daniel, Sokol Dvůr Králové nad Labem
-------------------No, tak vlastně já cvičím už odmala, asi od 2 let chodím na všestrannost, a přivedli mě k tomu rodiče. Máme
to nějak tak v rodině, že chodili rodiče i prarodiče do Sokola.
Jakub MAREK, moderátor
-------------------Přibližuje zástupce nastupující generace Daniel ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Ten se chystá na hromadnou
skladbu staršího žactva s názvem Cirkus a potvrzuje, že pozitivní vztah k Sokolu děti získávají především
od svých rodičů a prarodičů. S tím souhlasí i o poznání starší Josef Strnad.

Josef STRNAD, Sokol
-------------------V roce 2006 a 2012, to jsme cvičili chlapáky, a teďka cvičíme ty borce, jo. A takže jsem rád, že díky pánu Bohu,
že ještě tady se můžu hejbat a že můžu tady cvičit, no.
Jakub MAREK, moderátor
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-------------------Jak jste se dostal k Sokolu vlastně prvně úplně?
Josef STRNAD, Sokol
-------------------No, já jsem tam se dostal historicky, už můj děda, já pocházím tady z Českých Heřmanic, taková dědina mezi
Litomyšlí a Chocní, tak můj děda už dělal starostu takovýhle vesničce Český Heřmanice, která měla tehdy
asi 50, teďka už 90 čísel. A cvičilo se ještě u nás, na dvoře, na tom dvoře na zahradě, a moje maminka zase
pochází od Litomyšle ze Sedlišť, a ta cvičila už na sletě ve 48., jo, a ve 38. A tak jsem jako tak navázal
na tu historii. A my jsme jako vždycky chodívali do Sokola v Heřmanicích, když to /nesrozumitelné/, Sokol nebyl,
jo, a pak ještě když zavřeli tátu, tak jsem jako na ty Spartakiády vůbec nejezdil, dělal jsem spíš něco jinýho,
a jezdil jsem na vodu a ...
Jakub MAREK, moderátor
-------------------Po revoluci se ale Josef Strnad k hromadnému cvičení vrátil a navíc ho láká setkávání s lidmi, které vidí jen jednou
za čas na všesokolských sletech.
Josef STRNAD, Sokol
-------------------Jako to bereme tak, že přitom se podívám ještě do Národního divadla, podíváme se takhle někde,
zase se potkáme s těma, s těma kamarádama a kamarádkama, s kterejma se 6 let nevidíme, a takhle to berem
jakoopravdu, opravdu tak, taky už, už jako trošku, trochu se třeba na to dá koukat, ale bereme to, jak to říkáte,
spíš jako takovou událost kulturně-sportovní a společenskou.
Jakub MAREK, moderátor
-------------------Navíc je 16. všesokolský slet výjimečný i tím, že si letos připomínáme 100. výročí založení Československa.
A na vzniku republiky měli tehdy svůj výrazný podíl právě sokolové. Ti potvrdili svůj význam i na sletu v roce
1938, když průvod Prahou trval 4 hodiny a stal se národní manifestací před nastupujícím nacismem.
Československý rozhlas pak zaznamenal řeč starosty Stanislava Bukovského k Čechoameričanům,
kteří se chystali na předválečný slet.
Stanislav BUKOVSKÝ, tehdejší starosta
-------------------Osobně se 10. všesokolského sletu zúčastněte, abyste viděli jarost a sílu národa, který se nebojí nebezpečí doby,
nýbrž jim dovede vždy vítězně čelit, a který vás nezarmoutí slabostí, nýbrž vás potěší svou uvědomělou kázní,
jednotností a srdnatou připraveností. Poznáte, jak vás máme rádi a jak si vážíme všichni Ameriky, která jest vaší
novou vlastí a která nám ve chvílích osudových pomáhala, i životy svých vznešených občanů, z otroctví
ke svobodě.
Jakub MAREK, moderátor
-------------------O 80 let později nemá všesokolský slet politický kontext, a může se tak soustředit na prvotní myšlenku, oslavu
tělesné a duševní harmonie. Takový masový prožitek, jaký mělo cvičení před 200 tisíci diváky na strahovském
stadionu, už sokolové čekat nemůžou, ale i zhruba desetinové publikum v Edenu podle některých pamětníků
dokáže vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.
Oldřich LOUBAL, Sokol
-------------------Eden má svý kouzlo, je to, je to v zásadě jeden z nejmodernějších stadionů, který v současnosti Česká republika
má, i když je to fotbalový stadion, ale cvičí se nám velice dobře. A ti lidé, kteří tam přijdou, tak se dá, tak jsou nám
za všechno vděční. A ten, ten závěrečný potlesk a tak dál, to vám tečou slzy. To prostě kdo to, kdo to trochu,
to srdíčko má, a vzpomene si na ty celý leta, který jsme, co pro to udělali, a děláme doposud, tak vám ta slza
určitě skrápne jako.
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Jakub MAREK, moderátor
-------------------Doplňuje jeden z veteránů 16. všesokolského sletu Oldřich Loubal.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Kolega Jakub Marek mluvil v reportáži hlavně o historii Sokola. Tahle tělovýchovná organizace vznikla z iniciativy
Miroslava Tyrše Jindřicha Fügnera v 60. letech 19. století, v době uvolnění poměrů v tehdejším
Rakousko-Uhersko. S jakým cílem Sokol vznikl, řekl historik sportu Marek Waic z Fakulty tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy.
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Nejenom české, ale třeba i německé spolky v českých zemích vznikaly s jednoznačným zadáním. Nějakým
národnostním nebo, chcete-li vlasteneckým úkolem, což v případě tedy Česka byla pochopitelně česká politická
a kulturní autonomie. Podobně tedy se stejným úkolem nebo cílem vznikl i Sokol. S tím ovšem, že všechny tyto
spolky jako trochu chodily minovým polem, protože ve svých stanovách samozřejmě žádnou politickou činnost
mít nemohly, to by jejich vznik rakouské úřady nepovolily, a proto to národnostní poslání spíš bylo, řekněme,
v takové vševlastenecké podobě. Jo, sám Tyrš píše ve svém Náš úkol, směr a cíl, kdy právě zformuloval to poslání
Sokola, že neustaneme ve svém snažení, pokud každý dobrý Čech nebude sokolem. Sokol právě
měl sjednocovat všechny dobré Čechy.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Získal si Sokol hned od začátku zájem veřejnosti, nebo se to vyvíjelo postupně? Kolik měl třeba členů
hned po svém začátku?
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Ty 60. léta vypadaly poměrně slibně, potom zasáhly 70. léta, kdy přišla jak politická, tak hospodářská krize,
a ač tedy Sokol nebyl přímo politickým spolkem, ani být nemohl, jak už bylo řečeno, tak ho zasáhla poměrně
drtivě, a některé ty jednoty přestaly existovat, a další se například změnily v hasičské spolky, protože hasičství
bylo velmi módní, a koneckonců a Čechy právě v tom hasičství mají ohromnou tradici už od těch 70. let
až do současnosti.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Jaký význam měl tehdy Sokol v období mezi válkami, mezi těmi lety 1918 až 1938?
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Při vzniku republiky sokolská organizace sehrála velice důležitou roli, a pokud si připomínáme stoleté jubileum
vzniku Československa, tak není všeobecně známá, a úloha Sokola přímo při vzniku republiky, kdy od toho
28. října do asi poloviny prosince, tedy krátké, ale nesmírně důležité období, ti sokolové do značné míry suplovali
úlohu jak armády, tak částečně i policie, protože to četnictvo a policie jako nemělo dobrý zvuk, protože předtím
sloužili Rakousku. Co se týče armády, tu měli tvořit až legionáři, a ty taky zkrátka nebyli, tak některé ty úkoly,
jako třeba střežení skladů potravin a bank a podobně, to převzali sokolové. A tím se významnou měrou podíleli
na konsolidaci té moderní republiky.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
--------------------

Když půjdeme ke sletu v roce 1948, tak ten slet se poté změnil v jakousi demonstraci proti tehdejšímu prezidentovi
Gottwaldovi. Dá se říct, že od této chvíle potom Sokol přestal existovat na dlouhou dobu?
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Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Ano, ten sokolský slet v létě 1948 se stal velkou demonstrací proti té nastupující komunistické totalitě, především
ten závěrečný průvod, když sokolové skandovali třeba, nikdo nám nebude diktovat, koho budem milovat,
a před tribunou, kde byl Gottwald, prošli s odvrácenými hlavami, a do jisté míry tyto události odstartovaly ty první
repase toho komunistického režimu, kdy potom při pohřbu Beneše už Státní bezpečnost naopak zinscenovala
řadu provokací i proti sokolské organizaci, a té sokolské organizaci nastaly rozsáhlé čistky. Jinak ovšem de jure
existovala sokolská organizace až do roku 1952, ovšem očištěná už od těch sokolských funkcionářů
a pod taktovkou komunistů, ale až do roku 52, kdy po vzoru Sovětského svazu se přešlo na model státního řízení,
a tím definitivně tedy ta sokolská organizace přestala existovat.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Jak jste mluvil o té demonstraci proti prezidentu Gottwaldovi, tak ani to neodradilo tehdejší komunistický režim
od uspořádání první Spartakiády v roce 1955. Proč to tehdy komunisté dělali? Nebáli se dalších demonstrací
a podobných událostí jako v tom roce 1948?
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Tady si musíme povšimnout těch 7 let, které jim trvaly, aby se rozhodli. To rozhodnutí mělo zase z jejich pohledu
závažné důvody. Zaprvé proto, že první Spartakiáda nebyla v roce 1955, ale byla v roce 1921, kdy tehdy vznikající
tedy komunistická tělovýchova na ty podmínky, který měla k dispozici, uspořádala velmi úspěšnou takzvanou
Maninskou spartakiádu. Tato událost přispěla podle mého názoru poměrně výraznou měrou vůbec k etablování
komunismu v Československu. Koneckonců ta komunistická tělocvičná organizace a Komunistická strana
Československa vzniká prakticky ve stejné době. Navíc od roku 28, kdy velký bratr na východě pořádal
své Spartakiády, ty ovšem měly úplně jiný charakter, protože to v podstatě byly sportovní soutěže, především
pro mládež. Ale přesto byly nazvány Spartakiády. Podobně jako ta první československá na paměť tedy povstání
otroků, to je vedl Spartakus ve starověkém Římě, a komunisté se vždy stavěli jako zastánci tedy utlačovaných
a bědných, a proto Spartakiáda. Ty Spartakiády byly tou československou veřejností přijímány, anebo aspoň částí
té československé veřejnosti, přijímány poměrně velice dobře, právě proto, že to byla fakt pěkná podívaná.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Další všesokolský slet se konal až po 46 letech, od toho roku 1948, takže v roce 1994. Jaké postavení má Sokol
v současné době?
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Na jedné straně 2x nevstoupíš do téže řeky, to znamená, ten rozměr těch sokolských letů nikdy nemůže
dosáhnout třeba období první republiky. A nicméně se domnívám, že ta sokolská organizace hraje
v té československé tělovýchově a sportu velice důležitou a ojedinělou úlohu, a to především proto, protože
se tradičně a je přístupná i dětem a mládeži a starším lidem, kteří, řekněme, nemají nějaké velké výkonové
aspirace, a kteří třeba jako s těma dovednostma nejsou úplně excelentní. A přesto tedy ta sokolská organizace
se vedle i třeba vrcholového sportu /nesrozumitelné/ se věnuje právě i, řekněme, této širší veřejnosti, která chce
sportovat, která chce cvičit, ale nechce dosahovat žádných špičkových výkonů.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Měl Sokol třeba kromě tehdejšího komunistického režimu i nějaké další odpůrce? Nebo ho všichni přijímali
jako něco pozitivního?
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Nebudeme si zastírat, že ne na úrovni vedení, ale třeba na úrovni jednot, antisemitismus v sokolských jednotách
nebyl úplně mrtev, to je jedna věc. Druhá věc, sokolové k některým tělocvičným organizacím konci 19. století
až do druhé světové války zaujali jednoznačně negativní postoj, který, si myslím, že nebyl tak úplně, řekněme,
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oprávněný a racionální, a to byla především katolická organizace. Protože není bez zajímavosti, že Sokol
spíš tedy navazuje na tradice českého, nechci říct ateismu, ale řekněme bezvěrectví nebo jak to nazvat,
nebo náboženské vlažnosti. Ne, že by tedy v Sokole nemohli být katolíci, protestanti a tak dále, ale byla
to soukromá záležitost každého člena. V této souvislosti tedy k tomu katolickému orlu zaujali poměrně negativní
postoj, protože v něm viděli, že je to propagace tedy politického katolictví.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Když srovnáte Sokol v těch 30. letech minulého století, mezi válkami a v současné době po listopadu 1989,
jaké to srovnání bude?
Marek WAIC, historik sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
-------------------Na jedné straně srovnáváte koncem 30. let skoro milionovou organizaci, která aspoň v Čechách zcela dominuje
spolkovému životu, její nejvyšší funkcionáři tedy jsou součástí společenské elity, s velmi dobrými kontakty
na politické špičky, čehož občas využívali i pro získávání dotací, a na druhé straně potom organizaci, která
obnovila svoji činnost, do jisté míry vstala z popela, ale v naší tělovýchově získala trošku exkluzivní postavení,
protože se jí podařila realizace návratu majetku, byť ten zákon tedy hovořil o všech historických organizací,
ale de facto se to povedlo jenom Sokolu. Ovšem ty tradice toho spolkového života už byly dávno zpřetrhány
a aspoň z mého pohledu do značné míry v těch 90. letech ta sokolská organizace hledá svoje nové místo.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Říká historik Marek Waic z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Sokol v současné době už nemá tolik členů jako na začátku minulého století. Zájem o cvičení pod hlavičkou
Sokola ale stále je. Starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou těší rostoucí počet dětí v Sokole a říká,
proč je tahle organizace tolik oblíbená.
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské
-------------------Já si myslím, že řada rodičů si uvědomuje, že není úplně dobré děti směrovat jedním směrem na jeden sport. Děti
se mohou specializovat nebo mladí od určitého věku, ale ten základ, který by měl být od už předškolního věku,
tak ten by měl být všestrannostní. Nicméně to je ta sokolská všestrannost, kdy je třeba, aby děcka uměly kotoul,
uměly chytit míč, třeba v mateřských školách by toto mělo být. A my máme projekt, poskytli jsme tento projekt
do mateřských škol, máme zapojeno na 50 tisíc dětí, kdy v podstatě nenásilnou formou společně s pedagogy,
máme k tomu metodické materiály, učíme pohybovou dovednost, třeba pro malá děcka, chytit balón, nebo naučit
děcka, jak běhat pozadu, ale zapojme rodinu a více času tráví ty děcka aktivně s rodiči, nebo prarodiči.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Celý český sport loni výrazně ovlivnila dotační kauza. Ministerstvo školství kvůli tomu přestalo sportovním svazům
i sokolským organizacím vyplácet peníze. Jak se s tím Sokol vyrovnal?
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské
-------------------My jsme celý ten loňský rok, kdy vyvrcholily ty záležitosti kauzou ve sportu počátkem května, tak my jsme
ho prožili velice hekticky a poměrně ve velkém stresu. Protože od počátku roku až do 9. měsíce jsme nezískali
žádné peníze ze státního rozpočtu. Tedy od našeho poskytovatele ministerstva školství. My jsme v podstatě
si museli poradit sami. Snažili jsme se napříč celým sportovním prostředím všechny organizace, a my nevyjímaje,
zajistit finanční prostředky. My jsme potom v závěru roku finanční prostředky získali, sice ne v takové výši,
jak prostředky dokázali řádně využít dle pravidel, dle metodiky ministerstva školství, a stihli vlastně všechny
termíny naplnit tak, aby nebyly problémy, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Alena BENEŠOVÁ, moderátorka
-------------------Říká starostka České obce sokolské Hana Moučková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus
přejí Jakub Marek a Alena Benešová.
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Všesokolský slet
2.7.2018

ČT 24

str. 05

07:00 Zprávy

Mariana KOPECKÁ, moderátorka
-------------------A jak už jsme říkali druhým dnem pokračuje 16 Všesokolský slet. Česká obec Sokolská ho letos pořádá
u příležitosti 100. výročí vzniku Samostatného Československa. Na oslavy přijely tisíce lidí z Česka i zahraničí.
Slet oficiálně odstartovaly včera průvodem z Václavského náměstí. Dnes je čeká první setkání
na
stadionu
v Edenu. Cvičenci musí sladit desítku hromadných skladeb.

Šestnáctý slet
2.7.2018

Mladá fronta DNES

str. 01

Titulní strana

Sokolové byli u vzniku republiky. Teď slaví její sté výročí
Nazdar, Praho! Slavnostním pochodem v historickém centru Prahy včera odstartoval 16. všesokolský slet, který
připomíná 100 let od založení Československa. V dalších dnech nabídne řadu kulturních, společenských
a tisíc cvičenců.

Činnost Sokolské župy Severočeské – Novákovy Děčín
2.7.2018

ČRo Sever

str. 01

09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu

moderátorka
-------------------Marie Rottrová otevřela pondělní a taky první prázdninový Dopolední Expres s datem 2. července. Česká obec
sokolská má za sebou dlouholetou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století. Konkrétně do roku 1862.
Bohatou historii má za sebou i Sokol v Děčíně. To mě zaujalo proto mi samotnou historii přiblížila náčelnice
Sokolské župy Severočeské Novákovy Dagmar Toncarová.
Dagmar TONCAROVÁ, náčelnice, Sokolská župa Severočeská – Novákova Děčín.
-------------------V Děčíně je sídlo župy Severočeské - Novákové, která je rozsahem od Ústí po Šlunkovský výběžek. Historicky
1. ledna 94 jsme se oddělili od velké župy Krušnohorské - Kukaňovy, která byla od Chomutova až po ten Šluknov
a bylo to velmi rozsáhlé, takže jsme se rozdělili na dvě župy.
moderátorka
-------------------Komu byste cvičení v Sokole doporučila?
Dagmar TONCAROVÁ, náčelnice, Sokolská župa Severočeská – Novákova Děčín.
-------------------Jde o to, co chtějí v Sokole. V Sokole je jednak všestrannost, to je toto cvičení, jednak jsou tu i vrcholové sporty
a kultura, to jsou divadelní spolky pěvecký. Když bysme se bavili hlavně o tý všestrannosti, tak je to o tom,
že to je vlastně jak Tyrš říkal: V zdravém těle zdravý duch. My se snažíme v tom Sokole cvičit v tom zdravě
a hlavně jsou to děti, který nemají na to být vrcholoví sportovci, nemají na to chodit na specielní oddíly, ale chtějí
se pohybovat a dost často se stane, že je ten oddíl nevezme, ty na to nemáš. A je škoda, aby ty děti zůstávaly
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doma a přesto i takový děti, který třeba nemají na to bejt vynikající někde sportovci, tak tady se můžou zúčastnit,
vede je to k estetice, cvičejí s hudbou, v kolektivu, že spolupracujou, takže jako všecky tyhle ty prvky a hlavně
vytáhnout ty děti, aby něco dělaly. Protože dneska doba je taková, že to nahrává, že spíš ty děti by se nejradši
flákaly doma, takže určitě vytáhnout je, jak říkáme, od počítačů, ať se jdou hejbat.
moderátorka
-------------------Dá se říct, nebo specifikovat, co mají děti na cvičení, nebo jaký cvik třeba mají děti nejradši nebo co nejraději
v Sokolu dělají?
Dagmar TONCAROVÁ, náčelnice, Sokolská župa Severočeská – Novákova Děčín.
-------------------To se úplně říct nedá, děvčata mají rády cvičení s hudbou, já se snažím vytáhnout i nářadí, když vytáhnete hrazdu,
kruhy, tak člověk zjistí, že ty děti to ze školy vůbec neznají. Že pro ně, když mám děti toho nižšího stupně a jdu
s nima do kotoulu, tak oni neznají takový tyhle základní věci ze škol. Oni jsou zvyklí možná dostat míč a hrát
vybíjenou, nebo florbal. V tý škole je to těžký, protože mají hodně dětí, takže to nezvládají. Takže jednak
je pro ně zajímavý vzít něco novýho a my máme v Sokole takovej moderní teďko projekt standardizace tělocvičen,
že máme barevný molitanový nářadí, že to není už ta historická dřevěná bedna, jak si pamatujeme, dřevěná koza
na přeskakování, těžký kožený žíněnky, to máme všecko teďka dneska moderní, měkký, na suchý zipy
se to na sebe nalepuje. A to láká ty malinký, že to je něco novýho. Takovej ten systém tohohle to se těm dětem
líbí. A hlavně, co si myslím, že je nejdůležitější, že to je pestrobarevnej, že to není jenom jedno. Já říkám
i ve škole, kdyby ten kantor udělal zábavnou hodinu, tak by ty děti možná i cvičily. Dneska se nejradši omlouvají.
moderátorka
-------------------Dodává náčelnice Sokolské župa Severočeské - Novákovy Dagmar Toncarová. A já ještě doplním,
že 16. všesokolský slet v Praze začal včera 1. července. A potrvá do pátku 6. července.

Sokol jamboree underway in Prague
2.7.2018

radio.cz

str. 00

The 16th all-Sokol slet (gathering) began in Prague on Sunday with a parade bringing together more than 15,000
members from the organization world-wide. The Sokol physical fitness organisation has a 150-year-long tradition.
Its members perform group calisthenics. On the photo they are shown in their traditional uniforms.
In this series Radio Prague selects an image highlighting a news event of the past seven days.
http://www.radio.cz/en/section/picture-of-week/sokol-jamboree-underway-in-prague

Prague parade opens 16th Sokol festival
2.7.2018

praguemonitor.com

str. 00

Prague, July 1 (CTK) - Thousands of members of the Sokol gymnastic union, from both the Czech Republic
and abroad, marched through the city centre accompanied by music bands on Sunday and opened the 16th Sokol
festival that will be held in Prague this week.
The festival will last six days and remember 100 years from the foundation of the independent Czechoslovak state.
The organisers said before the march they expect up to 13,000 participants.
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Sokol movement members from abroad headed the march and they included people from
Slovakia, Serbia, Switzerland, Denmark, the United States and Australia. They were followed by
Sokol
members
from
all
parts
of the Czech Republic.
This evening, Sokol theatre company will perform the Nasi furianti (Our Young Bucks) classical
Czech comedy play, which was first staged in 1887, in the National Theatre in Prague. This will be for the first
time since 1883 that an amateur troupe will be performing in the theatre.
The Sokol festival will offer a number of cultural, social and sport events. On Thursday and Friday, it will culminate
with collective gymnastic performances in which some 15,000 people will participate.
The Sokol organisation was founded in 1862, its slogan being "a sound mind in a sound body." Its festivals
became an important part of Czech social life. Two of its festivals even turned in a clear political manifestation.
In July 1938, the 10th festival showed the determination of Czechoslovak people to defend themselves against
the increasing Nazi threat. Ten years later, the festival was a strong but again futile protest against
the Czechoslovak Communist coup of February 1948.
http://praguemonitor.com/2018/07/02/prague-parade-opens-16th-sokol-festival

Nazdar! burácelo Prahou
2.7.2018 Blesk str. 05 Praha
Jessica Lutišanová, ČTK
Přiletělo 14 000 sokolů * Slaví 100 let od založení republiky
PRAHA – Davy sokolů pochodovaly Prahou a ulicemi zněl sborový pozdrav! Sokolové slaví 100 let od vzniku
Československa. Na 16. všesokolský slet nejen přijeli z různých koutů republiky, ale také přilétli z USA, Austrálie
i mnoha evropských zemí.
Cvičební úbory, kroje, prapory, vlajky, živá hudba... A hlavně sokolové všech věkových skupin a z celého světa.
Průvod vyšel v 10 hodin z ulice 28. října. Zúčastnilo se ale tolik lidí, že poslední stáli až v horní části Václavského
náměstí. Podle odhadů dorazilo až 14 tisíc sokolů. V čele šli Slováci, Američané, Srbové, Dánové, Švýcaři nebo
Australané. Přihlížející diváky zdravili českým »Nazdar!«, i když často se znatelným přízvukem. Kdo právě
nezdravil, zpíval národní písně nebo alespoň mával.
Už po generace
V průvodu pochodovali i nadšenci ze všech koutů Česka. Například ti z Králova Dvora přijeli na kole, jiní za chůze
cvičili s obručemi nebo mávali šátky. Dávali tím i najevo, že jsou na členství v Sokole jaksepatří hrdí. To se týká
i potomků mnoha českých emigrantů. „Naše rodina je v tělocvičném spolku už přes čtyři generace. I můj syn
je sokol,“ řekl jeden z amerických účastníků.
Průvodem sokolská událost nekončí, ale naopak začíná. Potrvá až do pátku a vyvrcholí v Edenu, kde zhruba
15 tisíc cvičenců představí 13 hromadných tělocvičných skladeb.
Už 156 let Cvičení v Sokole začalo v březnu 1862. Za zakladatele jsou považováni považováni Miroslav Tyrš
(†51) a Jindřich Fügner ni (†43). Členů stále přibývalo, proto byla postavena vlastní tělocvična na rohu ulic Žitná
a Sokolská, která slouží dodnes ke svému účelu. Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 první, jubilejní
slavnost na Střeleckém Střeostrově. Nyní se odehrávají jednou za šest let. Celkem je v organizaci asi 160 tisíc
členů na celém světě.
Byl zakázaný Spolek svou existencí dráždil nacisty i komunisty. Poprvé byl rozpuštěn v roce 1941 Reinhardem
Heydrichem (†38) a podruhé v roce 1956 ÚV KSČ. Pokračovat mohl oficiálně až po pádu komunismu v roce 1989.
Stránka 16 z 108

10. sokolský slet v červenci 1938 byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému
nebezpečí. O deset let později se v rámci sletu konal protest proti únorovému komunistickému puči.
Regionální mutace| Blesk - střední Čechy

Co, kdy, kde... - Příjezd T. G. Masaryka do Bohumína
2.7.2018

mesto-bohumin.cz

str. 00

AKCE: Přijďte si připomenout příjezd T. G. Masaryka do Bohumína. Přijede krásným veteránem
značky Tatra.
Program: Příjezd T. G. Masaryka veteránem Tatra.
Uvítání, sbor, dobový fotograf.
Odhalení pamětní desky.
Křest knihy.
Otevření červené stezky.
Vystoupení Sokolů s úkázkou sletových skladeb.
Historický knihtisk.
Výstava kávy.
Polní kuchyně.

Zkoušky na hromadná vystoupení 16. všesokolského sletu
2.7.2018

ČT 1

str. 08

18:00 Události v regionech - Praha

Bohumil KLEPETKO, moderátor
-------------------V Eden Aréně, na fotbalovém stadionu pražské Slavie jsou v plném proudu zkoušky
na hromadná vystoupení 16. všesokolského sletu. Ta jsou po včerejším slavnostním průvodu sokolů centrem
Prahy na programu ve sváteční dny, ve čtvrtek a v pátek, za účasti 15 000 cvičenců všech věkových kategorií
z Česka i z ciziny. Letošní všesokolský slet se pořádá ke 100. Výročí vzniku samostatného Československa.

„Komunisti na sletu zatýkali“
2.7.2018
(nuc)

Mladá fronta DNES

str. 19

Praha

Na XVI. všesokolském sletu se objevil i osmaosmdesátiletý Jiří Bílý. V minulosti se účastnil i dalších sokolských
sletů a nejvíce vzpomíná na ten v roce 1948, který byl pro naši zemi i samotného Sokola zásadní.
* Jak jste spokojen s účastí na letošním všesokolském sletu? Dá se to srovnat i s minulými slety,
třeba v poválečném či předválečném období?
Nezapomínejte, že ty slety, které tady byly v osmatřicátém nebo osmačtyřicátém roce, tak to byla celonárodní
záležitost. Těch sokolů také bylo čtyřikrát více než dnes. Přesto ta myšlenka sokolská žije a vidíte, že je tady
14 tisíc cvičenců, kteří přišli vystoupit. To stojí za to, protože je tady i hodně mladých.
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* V čem pozorujete hlavní rozdíl mezi slety tehdejšími a slety v současnosti? Je to ta účast?
Byl hlavně i větší zájem obecenstva. Byly plné ulice a tehdy se slety dělaly na Strahově. To byla
obrovská plocha a dostalo se tam několik tisíc cvičenců. To by dneska nikdo nezaplnil.
* Ve kterém roce jste se účastnil všesokolského sletu poprvé?
Já jsem se poprvé účastnil v roce 1948 v Praze. To mi bylo 18 let.
* Ten slet tenkrát patřil mezi ty zásadní, jak jste ho vnímal?
V roce 1938 byl vyloženě zásadní a v roce 1948 to byl slet, který byl po osvobození a byla tam obrovská euforie.
Cítil jsem se tam velice dobře, protože to člověk bral tak nějak slavnostně. Bohužel to komunisti „podělali“, protože
už zavírali lidi na tom sletu. To bylo hodně kruté. Samozřejmě mě to hodně naštvalo.
* Jak vidíte organizaci Sokol dnes? Pozorujete, že mají mladí lidé stále zájem o sokolství a vstup do vašich řad?
Já si myslím, že ano. Není sice takový, jaký bychom si přáli, ale co se dá dělat. Já už se je ale ve svém věku
vést nesnažím.
V roce 1948 to byl slet po osvobození a byla tam obrovská euforie.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Praha

První byla koza z prkýnek, pak další stovka loutek
2.7.2018 Mladá fronta DNES
Žaneta Motlová

str. 18

Kraj Moravskoslezský

Z pozůstalosti po otci loutkáři tvoří Zdeněk Petřík muzeum. Vydá i jeho zápisky
Pět let tráví Opavan Zdeněk Petřík tříděním pozůstalosti po svém otci s vizí, že v domku na Kylešovském kopci
v Opavě otevře jeho muzeum. Vystaví tam mimo jiné unikátní sbírku loutek ručně vyrobených za války a krátce
po ní. Opavský rodák Stanislav Petřík vyráběl loutky i scény pro loutková divadla, aktivně se angažoval v Sokole
a zanechal po sobě i cenné informace o minulosti slezské metropole. Jeho paměti nedávno vyšly knižně
a podle historiků jsou výjimečné věrným popisem německého předválečného města očima Čecha i líčením
běžných starostí tehdejší rodiny. Jeho syn Zdeněk teď také připravuje jejich reedici a k vydání chystá i další unikát,
opavskou loutkářskou kroniku.
* Muzeum chystáte v otcově rodném domě?
Ne, tatík ve 20. letech vybudoval s mým dědou dům v Opavě na Gudrichově ulici. Tam bylo české bytové družstvo,
zatímco tato místa obývali Němci. Po válce tam ale zůstal jeho nevlastní bratr a on si po návratu z Brna,
kam museli Češi a sokoli z Opavy za války odejít, začal hledat něco blízko Sokola a Tyršova stadionu. Tenhleten
dům měl pět minových zásahů, rozbitou střechu, do kuchyně místo okna obrovskou díru, podlahy rozbité, netekla
voda. Ale podařilo se jej spravit.
* Vy si to pamatujete?
Já jsem se za války narodil v Brně, po návratu mi byly čtyři, ale už jsem vnímal věci kolem sebe a prožíval je. Táta
jel do Opavy z Brna na kole, my pak pošťáckým vozem, protože se tady chytil zpátky na poště, kde před válkou
pracoval. Pamatuji si například potíže s vodou. Až pod Kylešovským kopcem byla studna a my jsme chodili
po válce celý kopec dolů a zase nahoru na pitnou vodu.
* Máte tady mimořádnou sbírku loutek, jaké jsou její počátky?
Stránka 18 z 108

Otec byl celý život loutkařinou posedlý, hrál sokolské loutkové divadlo už před válkou v Opavě na několika místech
– na Tyršáku, v Matičním domě, v kasárnách. Za války divadlo Němci celé zničili a po válce jej sokolové znova
budovali a táta byl u toho. Vyrábět loutky ale začal v Brně.
* Proč?
Zapojil se tam do odboje, a když v roce 1941 zrušili Sokol, neměli se kde scházet. Scházeli se tedy při nedělních
loutkových představeních. Mimo jiné to loutkové divadlo hráli i s herečkou Jarmilou Kurandovou
a s jejím manželem. Měl dobré kontakty i na Vysočině, tu rodinu jsem před časem našel. Jim vyrobil také loutkové
divadlo, protože měli čtyři kluky.
* Máte jeho vůbec první loutku?
Začali hrát s obyčejným vysoustruženým loutkovým divadlem a chyběla jim koza do hry. Tak ji tatík z prkýnek
vyrobil, mám ji tady. Ještě to neuměl, pořezal se a zlomil nožík. Vyřezával ale další loutky a vývoj je opravdu
výrazný, dokázal vyrobit loutky i s výrazem ve tváři. Vrcholem jeho díla je hlavička žida, poznáte hodnou babičku
i zlou klepnu. Ztvárnil i mě a sestru. Já byl Brečulín a sestra Šklebeďour.
* Kolik loutek sbírka čítá?
Pohyblivých postav je zhruba stovka, k tomu další nepohyblivé figury. Loutky z brněnského divadla jsme měli
doma v prosklené pošťácké skříni na chodbě a ještě v padesátých letech s divadlem hráli. Pro poválečné sokolské
divadlo pak tatík vyráběl velké loutky. Když se rušilo, protože se Sokol začleňoval pod jednotnou tělovýchovu,
tak si loutky vzali domů ti, kteří s nimi hráli nebo pro ně šili. Z těch se mi vrátila loutka babičky, darovala mi ji její
majitelka, aby byla sbírka pohromadě. K tomu mám originální divadlo z Brna a spoustu dalšího loutkářského
materiálu.
* Měli možnost lidé už někde sbírku loutek vidět?
Měl jsem je vystavené na zámcích v Raduni a Linhartovech, už dvakrát se vystavovaly ve Slezském divadle.
Některé mám přímo naaranžované i s původními kulisami ve skleněných vitrínách, a když jdu na výstavu,
tak vytáhnu rovnou vitríny. Další kulisy mám tady v bedně, je to opravdu spousta materiálů. Zachovaly
se mi i dobové loutkové hry. Tatík si před výrobou každou loutku pečlivě rozkreslil. Mám jeho kresby i zápisky,
i ve svém zpěvníku má namalované postavičky, které ztvárnil v podobě loutky, třeba vojáka.
* Váš otec však zmapoval i dějiny loutkářství…
Zorganizoval loutkářskou kroniku, která obsahuje historii sokolského loutkářství v Opavě. Vrací se až do první
republiky a končí zrušením divadla v roce 1951. Přepisoval vzpomínky pamětníků i své vlastní. Vypsal lidi,
kteří hráli, popisoval, jak získali vozík, jak získali harmonium, naskicoval, jak tehdy vypadal Tyršův stadion, kreslil
některé scény, je tam i fotka loutkového souboru z roku 1925. To všechno jsou doklady, které o minulosti Opavy
spoustu poví. Tatík se ještě podílel na vzniku dnešního loutkového divadla v Husově ulici a já jsem tam dokonce
v roce 1952 a 1953 hrál. Mluvil jsem zajíčka: „Maminko, já se bojím, já mám hlad, je mi zima.“
* Chystáte se připomenout i jeho již jednou vydané paměti?
Popsal čtyři sešity, pokrývají roky 1906 až 1938 a vyšly v knize z grantu univerzity. Připravuji reedici, oslovuje
mě spousta lidí, že by o ně měli zájem. Chci přidat fotografie a obrázky, například můj děda rozvážel pivo
ostravského pivovaru po německé Opavě, otec i na toto období v pamětech vzpomíná a já bych tam chtěl připojit,
jak naskicoval kancelář mého dědy a stáčírnu piva. Nebo pohlednici z 1. máje na Tyršáku za války – všude
německá policie a hákové kříže. Teta prožila válku v Opavě a posílala nám do Brna pohlednice. Jenže v Opavě
tehdy jiné než s hákovými kříži nebyly. V pamětech táta vzpomíná na nástup první světové války v Opavě, vznik
republiky, vztahy mezi Čechy a Němci. Líčí návštěvy lékaře, cvičení v Sokole, své denní příhody, zemětřesení
v Kylešovicích a spoustu dalšího.
* Kdy chcete mít hotovo?
Stránka 19 z 108

U knihy bych chtěl, aby vyšla na Vánoce. Podařilo se mi sehnat peníze, mám i tiskárnu. Na muzeu pracuju
asi pět let. Otec zemřel v roce 1974 v listopadu, už v listopadu chci zpřístupnit alespoň první část.
Tatík si každou loutku pečlivě rozkreslil. Mám jeho kresby i zápisky.
Loutkové divadlo hráli i s herečkou Jarmilou Kurandovou a s jejím manželem.

Kladensko si připomíná sto let vzniku republiky
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KATEŘINA NIČ HUSÁROVÁ

Titulní strana

Kladensko – Klčovou obcí regionu, kde významné společenské akce 28. října vyvrcholí, jsou Lány. Právě tam
se nachází prezidentské sídlo, Muzeum T. G. M i hrob Masaryka na místním hřbitově.
Staré časy první republiky si proto Lánští připomínají častěji. Po jarním Dni s T. G. Masarykem přichystalo
muzeum vzpomínkovou akci, která připadá na sobotu 11. srpna. Prezident T. G. Masaryk přicestuje jako kdysi
dávno do Lán parním vlakem.
„Bude to pro nás velká událost a připomeneme tím shodný den roku 1921, kdy zde prezident pobýval vůbec
poprvé,“ uvedla ředitelka Muzea T. G. M. v Lánech Magdalena Elznicová Mikesková a připomněla, že parní vlak
bude vypraven z pražského hlavního nádraží a dojede až na nádraží Stochov-Slovanka. „Poté nastoupí
do historického automobilu, kde ho uvítají místní obyvatelé, četnictvo, Sokolové a další, abychom zajistili dobovou
atmosféru. Rádi bychom projeli až do zámku, ale zatím je prezidentova cesta v jednání,“ dodala ředitelka.
Podle jejích slov slavnost plná dobových kostýmů, vozidel a hudby vyvrcholí velkým koncertem symfonického
orchestru. „Uskuteční se na parkovišti mezi zámkem a muzeem. Pro zájemce bude vypraven parní vlak
zpět do Prahy ze Slovanky kolem 17. hodiny,“ dodala Elsnicová Mikesková.
Říjnové oslavy založení republiky proběhnou tradičně s tím rozdílem, že v muzeu bude nově zpřístupněna
poslední etapa expozice T. G. M. charakterizující pobyt Masaryka v Lánech, poslední roky jeho života,
prezidentský pohřeb i to, jak s jeho odkazem zacházely další režimy.
...2
Kladensko si připomíná sto let vzniku republiky
...dokončení ze str. 1
Kladno slaví sté výročí republiky projektem Kladenské století, který začal už v zimě.
KLADNO
„Vyvrcholení připomenutí historických událostí a osobností, které za posledních 100 let ovlivnily běh dějin,
jsme připravili na říjen,“ uvedl primátor Milan Volf.
Zajímavý bude třetí zářijový víkend, kdy ožije Kladno v rámci prvorepublikových tradic. Do akce se zapojí téměř
každý místní spolek, který připraví pro účastníky vědomostní či sportovní úkol spojený s historií Kladna.
Na návštěvníky bude čekat i prvorepubliková hospůdka Pod Vobrazem, tanec při Heligonce, živé obrazy, poslech
sborů Smetana – Slovanka. V létě Kladno připravuje ve spolupráci se Spolkem Podprůhon a spolkem Kino žije
promítání tematických filmů.
SLANÝ
Na vznik republiky myslí také ve Slaném. Už 14.
července ožije Masarykovo náměstí tradiční akcí pořádanou Klubem historických vozidel – Slánský okruh,
který má pod titul O pohár starosty města. Jde o závod a výstavu historických vozidel. Letos okořeněný příjezdem
prezidenta T. G. Masaryka.
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„Velkou měrou se na oslavách první republiky podílí také Vlastivědné muzeum ve Slaném, které připravilo několik
výstav. Například od září do listopadu to bude výstava děl Kamila Lhotáka a vzduchoplavectví, která dobu první
republiky reflektuje,“ řekla mluvčí radnice Markéta Růtová.
BUŠTĚHRAD
Buštěhrad 100 je název buštěhradského projektu,.
Ten nabídne například Buštěhrádek II, výstavu historických fotografií. Buštěhradské rozpravy budou panelové
diskuze s významnými českými osobnostmi veřejného života od září do prosince. „Představena bude i válečná
opera Brundibár, která vznikla v terezínském ghettu. Dismanův dětský rozhlasový soubor ji ztvární v Buštěhradu
v listopadu.
Chybět nebudou ani dva pěvecké koncerty Ať žije republika,“ sdělil Martin Kosa z buštěhradské radnice..
UNHOŠŤ
Podle Mariana Kruckého z Melicharova vlastivědného muzea město Unhošť chystá u příležitosti Oslav 100. výročí
vzniku ČSR malý pietní akt, při kterém vysadí dne 21. října představitelé města strom v Legionářském parku,
na pietním místě s pomníkem věnovaným obětem 1. světové války. Večer by měl následovat koncert. Další
podrobnosti o programu nejsou zatím známy.
Region| Střední Čechy
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Spory uvnitř německé koalice kvůli migraci, šéf bavorské CSU a ministr vnitra Seehofer nabídl rezignaci.
Obrador je prvním levicovým prezidentem Mexika, dle předběžných výsledků získal přes 50 % hlasů.
Kandidátem na ministra zahraničí zůstává Poche, sociální demokraté věří, že prezidenta Zemana přemluví.
40 lidí se na karlovarském filmovém festivalu otrávilo užitkovou vodou, museli vyhledat lékařskou pomoc.
Vrcholí přípravy na závěrečné dny 16. všesokolského sletu, sokolové nacvičují hromadná cvičení.
Vítejte u ZPRÁV V 10.
Německý migrační spor nadále eskaluje.
V neděli večer nabídl šéf bavorské CSU
a ministr vnitra Horst Seehofer kolegům rezignaci,
nakonec ale bude ještě jednat s vedením partnerské CDU
kancléřky Angely Merkelové a až pak se rozhodne.
Oba politici se přou o vracení migrantů od německých hranic,
a podle kancléřky spor ohrožuje vládní koalici.
Horst Seehofer nabídl v neděli svým kolegům z CSU rezignaci
jak z čela strany, tak i odstoupení z funkce ministra vnitra.
Po osmihodinovém jednání nakonec bavorský politik
s demisí ještě počká, bude jednat se špičkami CDU
a až poté se rozhodne.
Při stranickém jednání Seehofer nastínil údajně tři možné scénáře
pro řešení krize.
Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové,
nebo se jí postaví a nařídí vracet migranty,
kteří požádali o azyl jinde, už na hranicích.
To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce
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a vládní koalice by se rozpadla.
Třetí možností je pak jeho demise, které prý dává přednost.
CSU za ním stojí a zastává názor, že migrační politika se musí změnit.
-Potřebujeme nějaké rozhodnutí.
Chceme zůstat důvěryhodní pro občan a jejich velká většina si myslí,
že by se migrační politika měla změnit.
-Jak by CSU na odchod Seehofera zareagovala, není jasné.
Mohla by vládní koalici opustit, nebo ho nahradit jiným politikem,
který by pak s kancléřkou Merkelovou z CDU jednal o kompromisu
o migrační politice.
V ní se pohledy obou stran liší, Seehofer prosazuje, aby migranti,
kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU,
byli vraceni přímo z německých hranic.
Kancléřka to odmítá, pokud v rámci EU
nebudou existovat příslušné dohody.
-Diskutovali jsme spolupráci s Horstem Seehoferem,
kancléř a ministr vnitra musí být schopni spolu komunikovat.
Bezpečnostní situace v Německu není snadná
a tohle je nutný předpoklad.
-Bavorsko čekají v říjnu zemské volby
a právě migrace je pro CSU jedním z klíčových témat.
-Potvrdili jsme nutnost přijímacích center v Evropě i mimo ni,
posílení pohraniční policie Frontex a všichni víme,
že chceme něco dělat proti sekundární migraci uvnitř Evropy.
-Seehofer a Merkelová se o migračních tématech
přeli i v minulosti, vždy se ale rozpory
podařilo překonat.
Také teď se podle kancléřky shodnou, že migraci je třeba omezit,
přou se ale o způsob, jakým je to možné udělat.
A detaily k rozkolu v německé vládní koalici teď přidá
náš tamní zpravodaj Václav Černohorský.
Václave, Horst Seehofer a Angela Merkelová
prozatím vždy překonali vzájemné rozpory a dohodli se,
najdou konsenzus ohledně migrace i dnes?
-Na tuto otázku v tuto chvíli nemohu odpovědět.
Poslední hodiny vnesly do dění v Německu velký zmatek
a nezbývá než čekat, s čím přijdou oba politici a další politici
z CDU/CSU po jednání, které je naplánováno na 17:00 do Berlína.
Opět by se měl sejít Seehofer s Merkelovou a další čelní
představitelé, například bavorský ministerský předseda.
Merkelová přijela z Bruselu s nějakou dohodou,
na které chtěla vystavět kompromis s CSU.
Část CSU to uspokojilo, Seehofera ale ne, řekl, že opatření nebudou
tak účinná jako ta, která navrhuje on.
Poté nabídl svou rezignaci. Došlo ale k tomu,
že jeho spolustraníci o tom chtěli ještě diskutovat,
on rezignoval na svou rezignaci a bude dál jednat s Merkelovou
a snažit se o to, aby mu Merkelová ustoupila a akceptovala
jeho námitky. Strany jsou prý připraveny ke kompromisu
a stabilita vlády je v jejich zájmu.
Výsledky jednání je ale těžké předjímat.
Manuel López Obrador, bývalý starosta metropole Mexika,
se pravděpodobně po desetiletích stane prvním
levicovým prezidentem země.
Vyplývá to z průběžných výsledků hlasování.
Obrador během kampaně sliboval, že si poradí s násilnou kriminalitou
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i korupcí a sníží závislost země.
Takto voliči v Mexiko city vyjadřovali
svou nespokojenost s tím, že během hlasování
došly volební lístky.
-Napíšu stížnost, protože to, co se děje, není možné.
Upírají nám možnost volit, anulují naše hlasy,
natáčí nás a smějí se nám.
Jsem z toho velmi smutný.
Jsem z toho velmi smutná.
-Nedostatek materiálu i násilné incidenty
provázely hlasování i na jiných místech,
nakonec ale Mexiko odvolilo.
Večer už příznivci vítězného kandidáta bouřlivě oslavovali.
-Bohužel každý den, ve všech domech, v práci,
všude samé násilí.
Doufám, že dnešek, tato změna s tím skoncuje.
To je něco, co charakterizuje naši zemi.
Mexičané nikdy neztrácejí naději.
-64letý Lopez Obrador si přízeň voličů získal sliby,
že politiku a obchod země očistí od narůstajícího násilí,
nekontrolované korupce a politických skandálů a taky tím,
že sníží hospodářskou závislost země na Spojených státech.
-Budeme navazovat takové vztahy s americkou vládou,
které budou založené na přátelství a rozvoji, se vzájemným respektem
a ochranou krajanů, kteří se rozhodli žít
a pracovat v našich zemích.
-Gratuluji Andresi Manueli Lopézovi Obradorovi ke zvolení
novým prezidentem Mexika.
Těším se na naši vzájemnou spolupráci.
Je toho tolik, co je možné udělat, aby z toho těžily
jak Spojené státy, tak Mexiko.
-Obradorovi kritici ale varují, že jeho slíbené státní zásahy
do hospodářství by mohly zemi uvrhnout
o desetiletí zpět.
Označují ho za populistu, který nenabízí konkrétní řešení.
-Opakuji své sliby, že nezklamu důvěru Mexičanů, kteří mě zvolili.
Budu vládnout hrdě a spravedlivě. Nezklamu vás a nezradím.
-Vítěz prezidentských voleb vystřídá 1. prosince
Enriqueho Peňu Nieta, který je prezidentem
od prosince 2012 a znovu už kandidovat nemohl.
Kromě hlavy státu Mexičané volili i poslance, senátory,
guvernéry států a starosty měst.
Jak bude vypadat vláda, která už příští středu
požádá sněmovnu o důvěru, zatím není jasné.
Resort zahraničí zřejmě stále povede ministr vnitra a šéf ČSSD
Jan Hamáček, protože kandidáta strany Miroslava Pocheho
prezident odmítl jmenovat.
Podporu novému kabinetu vyjádří komunisté.
Podle průzkumů společnosti Kantar TNS
pro Českou televizi považuje víc než polovina lidí
menšinový kabinet ANO a ČSSD za vládní variantu,
která jim nevadí.
Šéf ČSSD Jan Hamáček, který vede kromě vnitra i dočasně diplomacii,
stále počítá s tím, že zahraničí bude řídit jen několik týdnů.
-Pan Poche je kandidátem, protože ČSSD
nikoho jiného nenominovala.
-Situaci si má vyřešit sama sociální demokracie,
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říká koaliční partner hnutí ANO i KSČM,
která vládu bude ve sněmovně tolerovat.
-Tak, aby ta vláda vznikla, tak se našlo toto řešení,
které je dočasné a já doufám, že bude trvat co nejkratší dobu.
-To by byl problém, já jsem přesvědčen,
že kmotři do politiky nepatří.
-A chcete, aby to vyřešili do hlasování o důvěře?
-To nepožaduji.
-Například většina krajských lídrů ČSSD, které Česká televize oslovila,
ale na jménu Pocheho trvá.
Věří, že se časem podaří Miloše Zemana přesvědčit a pokud ne,
mělo by situaci posoudit vedení strany.
-Podle mého názoru musí zase rozhodnout orgán,
který o této záležitosti už jednou jednal,
tzn. předsednictvo strany.
-Vznik vlády hnutí ANO a ČSSD kritizuje opozice.
Piráti a SPD nevěří, že takový kabinet vydrží
do konce funkčního období.
-ČSSD bude mít horší pozici,
kdykoli mohou být vystřídání jakoukoli jinou stranou.
-Podle mě i SPD jde o naprosto nesourodý mocenský pakt.
ANO chce vládnout samo, ČSSD chtějí zase posty ministrů.
-Více než polovině lidí v Česku menšinový kabinet
hnutí ANO a ČSSD nevadí.
Jako vyloženě dobrou ji ale označuje jen 7 procent respondentů.
Vyplývá to z průzkumu Trendy Česka, který pro Českou televizi
zpracovala společnost Kantar TNS.
Pro zbývající třetinu je potom vláda nepřijatelná.
Na dva zhruba stejně velké tábory se pak společnost dělí
v otázce komunistické podpory kabinetu.
-Tato skutečnost je přijatelná
zhruba pro 2/3 voličů ANO, ČSSD a SPD,
ale u voličů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN
je přijatelnost jen 15-25 %.
-Aktuální volební model předpokládá výrazné vítězství hnutí ANO,
pokud by volby byly v červnu, získalo by přes 28 procent hlasů.
I dál výsledky kopírují současné složení sněmovny,
5% hranici by ovšem nepřekročila TOP 09,
která by získala jen 3,5 % hlasů.
Na samotné hranici vstupu do dolní komory se podle modelu
pohybují lidovci a Starostové.
V rakouských horách včera zemřela 45letá Češka.
Žena se zřítila do hloubky zhruba 250 metrů na jižním úbočí Dachsteinu
- informovala o tom rakouská tisková agentura APA.
Skupina turistů byla na cestě k horskému sedlu,
přivolaní záchranáři už ženě nedokázali pomoct.
40 lidí se na karlovarském filmovém festivalu otrávilo užitkovou vodou.
S bolestmi, zvracením a průjmy o víkendu vyhledali pomoc
v karlovarské nemocnici.
Podle primářky Dagmar Märzová dostali infuzi, analgetika
a další léky.
Špatnou vodu vypili v jednom ze stanů u hotelu Thermal.
Šlo převážně o jeho zaměstnance, ale i návštěvníky.
Případem se zabývá krajská hygienická stanice.
-Byli to všichni účastníci festivalu
i zaměstnanci jednoho ze stanů.
Většina z nich po několikahodinovém ambulantním
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ošetření byli propuštěni.
-Byly to bakterie,
které obsahovaly zřejmě fekální znečištění,
přesné informace zatím nemáme, voda nebyla odebrána.
A čtvrtý den filmového festivalu v Karlových Varech
sleduje Kateřina Bílková.
Kateřino, co nabídne program dnešního dne?
-Z velkého množství filmových projekcí, kterých denně běží 50,
bych ráda upozornila na dvě české premiéry.
Jeden film se věnuje počátkům skateboardingu
v komunistickém Československu.
Druhým dokumentem je Mimořádná zpráva o zákulisí zpravodajství ČT
a Hospodářských novin.
Sleduje vývoj událostí během jediného dne, a to když Zeman
oznámil, že bude znovu usilovat o zvolení na post prezidenta.
Představen bude také celovečerní hraný film
režiséra Sedláčka Jan Palach.
Na jihozápadě Sýrie pokračují rozhovory mezi syrskými povstalci
a ruskými vyjednavači.
Mají za cíl dosáhnout příměří mezi rebely
a vládními silami v provincii Dará.
Znovuzahájení rozhovorů iniciovali jordánští prostředníci.
Kvůli bojům uteklo z domovů v oblasti už kolem 160 000 lidí.
Syrská armáda na východě Dará prolomila frontu rebelů
a dobývá další území.
Města jsou cílem intenzivního ostřelování a náletů.
-Tato vesnice se jmenuje al-Sourah, dostali jsme ji
kompletně pod kontrolu v osm hodin ve čtvrtek.
Přitom jsme zlikvidovali a zranili mnoho teroristů,
zatímco hodně jiných zahodilo zbraně a uteklo.
-Vládní jednotky přitom tvrdí, že se snaží postupovat
s co největším ohledem na civilistiy.
-Obyvatele jsme poslali na bezpečná místa.
Otevřeli jsme evakuační trasu a zřídili úkryty.
-Z oblasti bojů ale uprchly desetitisíce lidí,
kteří zakládají provizorní uprchlické tábory u hranic
s Jordánskem a poblíž Golanských výšin zabraných Izraelem.
Obě země se na vývoj situace dívají s obavami
a k syrským hranicím posílají armádu.
-Budeme pokračovat v ochraně své hranice a současně poskytovat
humanitání pomoc.
Na své území ale nikoho nepustíme a budeme se striktně držet dohody
o nevměšování z roku 1974.
-Jordánsko zase vyslalo vyjednavače, kteří vrátili k jednacímu stolu
emisary syrských rebelů a Ruska.
-Jordánsko se snaží shromáždit všechny zainteresované strany
s cílem zastavit eskalaci násilí, vraždění a násilí přímo v Sýrii.
-Přitom Jordánsko stejně jako Izrael striktně odmítá vpustit civilisty
utíkající před válkou na své území.
Cítíme, v jaké jsou bratrští Syřané situaci, ale naše priorita
je zajist pro zemi bezpečí stejně jako překonat
ekonomicku krizi.
Každý trochu zná zeměpis a ví o tom jací extremisté v této zemi působí
Nemůžeme si dovolit riskovat a pozvat si je k nám.
-Uprchlíci tak zřizují provizorní tábory
v bezprostřední blízkosti hranic, kde chybí prakticky všechno,
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od potravin, přes vodu až po stany.
Nejvyšší kontrolní úřad odhalil v loňském účetnictví
ministerstva obrany chyby za tři miliardy korun.
Nedostatky se ale resortu podařilo napravit už během kontroly.
Úřad se zaměřil taky na závěrečný účet a na údaje,
které ministerstvo předkládalo v minulém roce pro hodnocení
plnění státního rozpočtu.
Podle NKÚ napravilo taky většinu nedostatků,
na které poukázaly předchozí kontroly.
Silničáři kvůli opravám uzavřeli hlavní tah z Brna na Svitavy.
Důvodem jsou opravy asi kilometr a půl dlouhého úseku
mezi Kuřimí a Lipůvkou.
S ranní špičkou už se dopravní situace začíná komplikovat.
A právě to přímo v Čebíně sleduje Andrea Čandová.
Jaké zpoždění řidičům na objízdné trase hrozí?
-Posunuli jsme se do Čebína, kde jsou místy kolony.
Dopravu tu řídil semafor, zpoždění je 30 minut kvůli kolonám.
Objížďka má 15 km. Dnes ráno jsme natáčeli v samotném místě uzavírky
a někteří řidiči se snažili uzavírkou projet, což už není možné,
protože tam dopravu usměrňují policisté.
Vrcholí přípravy na závěrečné dny 16. všesokolského sletu.
Cvičenci všech věkových kategorií se scházejí na stadionu
v pražském Edenu a pokračují ve zkouškách na závěrečné
hromadné cvičení. Už včera centrem hlavního města prošel
sokolský průvod. V něm bylo přes 10 000 lidí.
Za mnou nyní cvičí nejstarší generace sokolů, senioři.
Zvykají si na prostředí, poprvé se scházejí dohromady.
Je tu cítit velká zodpovědnost, aby se to v pátek vše povedlo.
Sokolský slet je vždy velká událost pro sokoly,
koná se 1x za 6 let, letos ale k výročí 100. založení Československa.
Ve čtvrtek a v pátek přípravy vyvrcholí.
Skladby budeme vysílat živě na ČT2.
SPORT
Vítejte u sportu.
Fotbalisté Chorvatska v osmifinále mistrovství světa v Rusku
porazili na penalty 3:2 Dánsko a poprvé od roku 1998
si zahrají čtvrtfinále turnaje.
V něm se střetnou s domácí reprezentací.
Osmifinále mezi Chorvatskem a Dánskem začalo zostra.
Dánové šli do vedení v 1. minutě.

Za 3 minuty bylo ale vyrovnáno.
Stav 1:1 přečkal do prodloužení.
Penaltový rozstřel Chorvati zvládli.
Také druhé včerejší utkání světového šampionátu
mezi Ruskem a Španělskem končilo až penaltovým rozstřelem.
Rusko v něm zvítězilo 4:3.
Ještě nikdy v historii mistrovství světa
nedokázali fotbalisté Španělska porazit pořadatelskou zemi
a tohle prokletí trvá dál.
Osmifinále sice rozehráli dobře a po vlastním gólu
Sergeje Ignaševiče vedli, jenže Rusové stihli vyrovnat
ještě v prvním poločasu.
Po ruce Piquého proměnil pokutovým kop Arťom Dzyuba.
Více střel přímo na branku už domácí neměli,
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naopak mistři světa z roku 2010 měli šanci rozhodnout
hned několikrát.
Všechny jejich pokusy ale zneškodnil Akinfejev
a především díky němu dospěl zápas přes prodloužení poprvé
na šampionátu až k penaltovému rozstřelu.
V něm uspěli všichni Rusové, a když v dresu Španělska
zaváhali Koké a Aspas, mohli slavit postup do čtvrtinále.
-Sami jste to viděli.
Posledních třicet minut jsme se jen bránili.
Naše jediná naděje byly právě penalty a v nich jsme uspěli.
Zaplať pánbůh!
Dnes začíná ve slavném All England Clubu
třetí grandslam tenisové sezony.
Travnatý Wimbledon dnes rozehraje sedm českých tenistek.
Nejvýše nasazená Češka na turnaji Karolína Plíšková
v All England Clubu ještě nikdy nepřešla přes druhé kolo.
Dnes narazí na domácí Harriet Dartovou,
přemožitelku sestry Kristýny z turnaje v Eastbourne.
Dvojče bývalé světové jedničky dnes také vstoupí do turnaje
proti Rumunce Dulgheruové.
Barboru Strýcovou čeká dvojnásobná grandslamová vítězka
Světlana Kuzněcovová a úvodní zápasy odehrají ještě Kateřina Siniaková,
Lucie Šafářová a Tereza Smitková.
Vůbec poprvé se v představí v grandslamovém utkání
Barbora Štefková, v prvním kole bude soupeřkou Nizozemky Bertensové.
Domácí fanoušci se naopak musí smířit s neúčastí
dvojnásobného vítěze britského grandslamu
Andyho Murrayho, kterého do turnaje nepustilo zranění.
Naplno se rozhořel přestupový kolotoč v zámořské hokejové NHL,
a týká se i českých hráčů.
Jako poslední zatím změnil působiště Vladimír Sobotka,
který se stěhuje ze St. Louis do Buffala.
Odchovanec Třebíče oblékne v NHL dres třetího klubu.
V roce 2005 byl draftován Bostonem, kde odehrál 3 sezony
a putoval do St. Louis.
Angažmá u Bluesmanů přerušily 3 roky strávené v ruském Omsku.
Sobotka má v NHL na kontě dohromady 463 utkání a 155 bodů
za 47 gólů a 108 asistencí.
V play off v 51 duelech nasbíral 18 bodů za pět tref a 13 přihrávek.
V NHL mění podruhé působiště také brankář Petr Mrázek.
Bývalý brankář Detroitu a Philadelphie odchází do Caroliny,
kde se utká o pozici jedničky se Scottem Darlingem.
V týmu Hurricanes podepsal roční smlouvu

za 1,5 milionu dolarů.
Zcela novou tvář bude mít v nové sezoně tým Toronta.
Maple Leafs přivedli jednu z největších hvězd NHL,
Johna Tavarese, ze kterého udělali nejlépe placeného hráče NHL.
Jeho příchod byl podmíněn odchodem několika hráčů,
například Čechů Romana Poláka a Tomáše Plekance.
Polák odchází na rok do Dallasu, Plekanec se vrací
po 5 měsících do Montrealu.
Největší hvězda NBA LeBron James se dohodl s Los Angeles Lakers
na čtyřletém kontraktu v hodnotě 154 milionů dolarů,
což je téměř 3,5 miliardy korun.
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33letý čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy
opouští tým Cleveland Cavaliers, aby se připojil ke klubu,
který vyhrál 16 titulů.
Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu.
Třetí skončil Sebastian Vettel, a vrátil se tak do čela
průběžného pořadí.
Po 4 letech skončila nadvládal Mercedesu ve vozech F1.
Bottas i Valteri sice startovali z 1. řady,
ale ani jeden nedojel do cíle kvůli problémům s motorem.
Do čela šampionátu se po 9. závodu sezony dostal opět Vettel.
Další umístění na stupních vítězů vybojoval na SP vodních slalomářů
Jiří Prskavec.
Český kajakář v Krakově skončil na třetím místě.
Kajakář Jiří Prskavec prolomil během Světového poháru v Krakově
smůlu finálových jízd, poprvé od olympijských her v Riu
zajel čistě a stejně jako v semifinále
se dostal pod 80 vteřin.
Rychlejší byli jen druhý Slovinec Kauzer
a vítězný Brit Clarke.
Všichni tři si tak připomněli identický,
2 roky starý výsledek z Ria.
-Je to má první finálová jízda od Ria,
kdy jsem dokázal jet čistě.
Skryté titulky: Tomáš Seidl

Šťastné dvojky XVI. Všesokolského sletu
2.7.2018

kultura21.cz

str. 00

Je druhého července. Druhý sletový den se přehoupnul do druhé poloviny. Zástupci ČASPV mají za sebou
dopolední zkoušku, polední pauzu a odpolední vystoupení pódiových skladeb na Malostranském
a Staroměstském náměstí.
Nejen dnes, ale i v dalších dnech Slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek
a v pátek akce vyvrcholí hromadným vystoupením, kterého se zúčastní na 15 tisíc cvičenců.
Cvičenci České asociace Sport pro všechny v průvodu Všesokolského sletu 2018
Vyvrcholením XVI. všesokolského sletu budou dva odlišně komponované programy na stadionu v pražském
Edenu. Diváci se mohou těšit na různé scénické pojetí a za rozdílné světelné podmínky. Ve čtvrtek 5. července
bude součástí programu i prezentace hromadné skladby České asociace Sport pro všechny.
A kdy je možno zhlédnout pódiové skladby ČASPV?
Vystoupení bloku ČASPV:
- pondělí 2.7. Staroměstské náměstí, cca 15:45
- úterý 3.7. Malostranské náměstí, cca 15:30
- středa 4.7. Staroměstské náměstí, cca 15:00
Královéhradecká skupina ČASPV se skladbou Vltava:
- pondělí 2. 7. Malostranské náměstí 14:30
- úterý 3. 7. Staroměstské náměstí 14:00
- středa 4. 7. Malostranské náměstí14:30 www.caspv.cz slet.sokol.eu/program-sletoveho-tydne/
http://www.kultura21.cz/aktualne/18510-stastne-dvojky-xvi-vsekolskeho-sletu-tz
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Nazdar. Sokolové z celého světa se slétli do Prahy
1.7.2018
kutekl

ct24.cz

str. 00

Domácí

Tradičním průvodem Prahou začal 16. všesokolský slet. Tisíce účastníků a jejich příznivců z celé republiky
i ze zahraničí se sešly na Václavském náměstí. Vrcholem týdenního sletu budou dvě hromadná cvičení,
která se uskuteční 5. a 6. července v Eden Aréně ve Vršovicích.
Průvod vyrazil v 10 hodin z Václavského náměstí a přes centrum Prahy zamířil na Staroměstské náměstí. Zapojili
se do něj sokolové z řady zemí světa – například ze Spojených států, Kanady, Srbska, Dánska nebo Švýcarska.
Akce omezila dopravu v centru metropole.
Večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném čase
V divadle budou hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
„Česká obec sokolská má v současné době přes 150 tisíc členů, z toho je přes 50 tisíc mládeže, dětí.“
Miroslav Kroc
místopředseda České obce sokolské
Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Historie Sokola
Tělocvičný spolek s názvem Sokol existuje už 156 let, přestože ho zakázala monarchie, nacisté i komunisté.
Nejstarší dochované záběry zachycují čtvrtý všesokolský slet v roce 1901 na pražské Letné. Ten vůbec první
se ale odehrál v roce 1882 na Střeleckém ostrově. Účastnil se ho samozřejmě i jeden ze zakladatelů sokola
Miroslav Tyrš. „Pomocí hole udával rytmus asi sedmi stovkám cvičenců, bylo to bez hudby,“ popsal, co se tehdy
na pražském ostrově dělo, historik Petr Roubal.
Samotný Sokol vznikl ještě o dvacet let dříve. Dnešní myšlenka sportu a pohybu u sokolů vždy hrála důležitou
roli, jeho podstata ale byla i jiná. „Byl to politický a i vojenský projekt, pro Česko byl jakousi náhradní armádou,“
podotýká Roubal.
Postupně se stal nejdůležitějším českým spolkem. Jeho členové byli za první světové války v Československých
legiích a zasloužili se o vznik státu. A právě za doby první republiky a prezidentů Masaryka a Beneše byl Sokol
na vrcholu. Legendárním se stal desátý slet v roce 1938, který byl zároveň manifestací národa ohroženého
nacistickým sousedem. Průvod Prahou trval čtyři hodiny.
Pak přišla druhá světová válka. Během té byl Sokol tvrdě perzekvován. Zlikvidováno bylo téměř celé jeho vedení i řada členů.
„Mluvíme asi o 3,5 tisíci sokolů, kteří byli zavražděni nacismem,“ doplnil Roubal. „Sokolové se velmi výrazně podíleli
na odboji,“ připomněl.
V roce 1948 se všesokolský slet stal protestem proti Klementu Gottwaldovi, který se po komunistickém puči chopil moci.
„Když procházeli kolem něj, buď demonstrativně mlčeli, nebo vykřikovali protivládní a protigottwaldovská hesla,“ líčí vypjatou
atmosféru historik.
O osm let později komunisté Sokol zakázali. Přesto přežil - jeho znovuobnovení přišlo po pádu totality a myšlenky a poselství
zakladatelů Sokola žijí dodnes.
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2525572-nazdar-sokolove-z-celeho-sveta-se-sletli-do-prahy
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Sokolové jsou připraveni na slet. Chystají průvod, hromadná cvičení
i premiéru v Národním divadle
1.7.2018

vlasteneckenoviny.cz

str. 00

PRAHA / Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce se blíží. XVI. všesokolský slet
proběhne v Praze od 1. do 6. července a nabídne nejen programy hromadných cvičení v Eden Aréně, ale i mnoho
dalších sportovních a kulturních akcí, informuje Sokolská tisková zpráva.
Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskuteční hned na úvod 1. července. V zahajovacím sletovém
průvodu se vydá centrem Prahy na 13 000 domácích i zahraničních sokolů. Řada sportovních, společenských
a kulturních akcí pak vyvrcholí divácky atraktivním programem hromadných cvičení. 15 000 cvičenců, z toho
1 500 ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu 13 skladeb. 11 z nich je připraveno sokolským hnutím, včetně
jedné skladby česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu), s jednou skladbou se představí Česká asociace
Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté ze zahraničí. Letošní ročník připomene i 100 let samostatné
republiky a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové hráli – slet je také součástí oficiálních oslav výročí.
Dvě tváře hromadných cvičení. Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým
scénickým pojetím a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude program slavnostně
zahájen ve 21:00, následovat bude večerní provedení 11 hromadných skladeb za scénického osvětlení. O den
později bude program zahájen již ve 14:00. Na řadě bude další série 10 skladeb včetně těch pro nejnižší věkové
kategorie. Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu, při kterém se mj. na ploše
sejdou cvičenci ze všech sletových skladeb.
„Každý z obou dnů hromadných cvičení je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou.
Rozhodně neprohloupí ten, kdo se přijde podívat ve čtvrtek i v pátek,“ zve do Edenu náčelník České obce
sokolské Petr Svoboda, který má program v Edenu na starosti.
Vedle sportu také kulturaSlet bude mít tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Například na scéně
Národního divadla u příležitosti slavnostního zahájení vystoupí soubor sokolského Divadla pod Petřínem,
což bude poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají představení ochotníci. Díla předních
českých výtvarníků inspirovaná sletem a Sokolem zase posloužila jako předlohy pro sletové pohlednice. Po Praze
se také chystá mnoho dalších vystoupení, výstav a doprovodných akcí.
„Předsletová horečka u nás vrcholí, na druhou stranu už se ale já i moji kolegové samozřejmě moc těšíme.
Na setkání s ostatními sokoly z Čech i ze zahraničí, s našimi partnerskými organizacemi a hlavně s veřejností.
Jsem ráda, že dokážeme nabídnout tak široký a pestrý program a že naši ochotníci to dotáhli až na prkna
Národního divadla,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Premiéra v Národním divadle Na scéně Národního divadla poprvé za dobu jeho existence odehrají představení
ochotníci – sokolské amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní
spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hlavní dohled nad představením
bude mít režisér Bohumil Gondík. „Je to velký závazek, ale samozřejmě také zážitek, který se v naší divadelní
kariéře asi už nikdy nebude opakovat,“ přiznává režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík.
Sokol Gala: špičkový sport v sokolském podání Program Sokol Gala bude přehlídkou toho nejlepšího sokolského
výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům v úterý 3. července v 19 hodin předvede v pražské O2 aréně
své dovednosti na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce
sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný
ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců
a mluveným slovem komentátorů. Průvodcem večerem bude i známý divadelní soubor Cirk La Putyka – řada
jeho členů prošla sokolskými oddíly. V programu se objeví třeba i capoeira, mašeři, šerm, taekwondo
nebo teamgym. Mezi sportovci najdeme mnoho mistrů republiky a účastníků z mistrovství Evropy nebo světových
šampionátů.
Vzniká kolekce obrazů se sletovou a sokolskou tematikouLetošní slet navázal na tradici předválečnou tradici,
kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali významní výtvarníci své doby, například Mikoláš Aleš,
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Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká obec sokolská letos iniciovala vznik kolekce výtvarných děl
inspirovaných sletovou a sokolskou tematikou, do níž přispěli Stanislav Diviš, Michal Cihlář, Ivan Komárek, Aleš
Najbrt, Pavel Roučka, Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla budou vystavena například během slavnostního
zahájení v Národním divadle či během hromadných cvičení na stadionu v Edenu.
Výzvu jsem přijal velmi rád, protože tématu velkých sportovních akcí se věnuji průběžně. Pro současné obrazy
jsem použil motivy z pátého sletu z roku 1907. Chtěl jsem ale, aby výsledná estetika obrazu byla odlehčená,
veselá a povzbudivá. Není marné se pokoušet pod perutěmi Sokola křísit pohybovou všestrannost mládeže
a zrovna tak propagovat pochopení pro současnou výtvarnou estetiku,“ říká Stanislav Diviš.
„Ni zisk, ni slávu!“: společná výstava Národního muzea a České obce sokolské Národní muzeum a Sokol
připravily zajímavou výstavu s názvem „Ni zisk, ni slávu!“. V prostorách Tyršova domu budou návštěvníkům
představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů či z pozůstalosti Miroslava Tyrše
a Jindřicha Fügnera. Výstava potrvá do 8. července, otevřeno je každý den od 10.00 do 18.00. Vstupné je zdarma.
Slet v partnerských médiíchČeská televize bude od 1. do 6. 7. denně vysílat sletové zpravodajství ve Sletových
minutách na ČT Sport. Sletový průvod 1. července pokryje přímými vstupy v celkové délce 40 minut. 4. 7. odvysílá
ČT Sport ze záznamu program Sokol Gala, oba programy hromadných cvičení bude vysílat v přímých přenosech
na ČT 2, resp. ČT Sport. Letošní novinkou je přímý přenos pátečního slavnostního zakončení na ČT 1.
V přímých reportážích se z Edenu budou hlásit i reportéři Českého rozhlasu. Obě média spolu s Deníkem navíc
plánují bohaté zpravodajské pokrytí všech sletových událostí. Deník svým čtenářům navíc nabídne před začátkem
sletového týdne speciální sletovou přílohu s řadou užitečných informací pro účastníky i návštěvníky sletového
týdne.
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=202117

Průvod sokolu Prahou otevřel program XVI. všesokolského sletu
1.7.2018

pardubickenovinky.cz

str. 00

Slet, který bude trvat od tohoto dne šest dní, má připomenout 100 let od založení Československa.Prvnizpravy.cz
byly na místě děje...
Průvod vyrazil z ulice 28. října po 10:00 hodině, ale účastníků bylo tolik, že se seřazený šik stál až v ve druhé
půlce Václavského náměstí. Organizátoři odhadli, že v průvodu šlo až 15.000 lidí. Úvod tvořili účastníci sletu
ze zahraničí, kde největší účast měli borci ze Slovenska, dále z USA, z Rakouska, ze Srbska, ale i z Dánska,
ze Švýcarska nebo dokonce z Austrálie.
Desítky přihlížejících diváků hosté z ciziny zdravili českým sokolským pozdravem "Nazdar!". Někteří zpívali
národní písně, jiní zase vykřikovali veselé pokřiky všichni si vzájemně mávali. V dalších částech průvodu
pochodovali cvičenci ze všech žup Česka. Sokoli ze Slovácka přijeli s krojovanou skupinou a s lidovou hudbou,
jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky. V průvodu byly k vidění i kočárky s nejmenšími účastníky
průvodu, cenné prapory a vtipné transparenty.
Na schodech Rudolfína vedle starostky České obce sokolské Hany Moučkové a dalších činovníků stál i kardinál
Daminik Duka.
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/politika/pruvod-sokolu-prahou-otevrel-program-xvi-vsesokolskeho-sletu/
Tento článek vyšel v dalších 13 regionálních mutacích.
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15 tisíc Sokolů v ulicích Prahy
1.7.2018

TV Nova

str. 20

19:30 Televizní noviny

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka
-------------------Řeč je o 16. Všesokolském sletu, který právě dnes začal. Koná se každých šest let a tentokrát je i ve znamení
stého výročí založení Československa. Slet vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek na pražském stadionu Eden.
osoba
-------------------Úžasná atmosféra.
osoba
-------------------Průvod už to jde pomalu hodinu a pořád je nekonečnej. Kapely hrajou a o tom to je.
osoba
-------------------Můj je to úplně první slet.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Skupinky Sokolů pochodovaly od Václavského náměstí přes Smetanovo nábřeží. K vidění byla velkolepá
přehlídka úborů, kostýmů nebo krojů. Někteří zpívali, cvičili a někteří dokonce i tančili. Sokoli všech generací
se nakonec sešli tady na Staroměstském náměstí, kde pro ně byl připraven bohatý doprovodný program.
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské
-------------------Často o nás je takový zvláštní na nás pohled, nicméně dnes třeba sami všichni diváci viděli, že Sokol to nejsou
žádní senioři, ale především jsou to děti a mládež.
osoba
-------------------My jsme siluety. Je to skladba pro ženy mladší od 15 roků a cvičíme ještě s obručema.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Tělovýchovnou organizaci založili v roce 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Figner. Z původně pražského spolku
se do konce 19. století stalo celonárodní hnutí. Slety vždycky patřily k vrcholům společenského života. Nácvik
také zabere spoustu času.
osoba
-------------------Trénujem tady tuto skladbu od září.
osoba
-------------------Rok.
osoba
-------------------Nacvičovali jsem to tři čtvrtě roku.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
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Na vystoupení se několik měsíců poctivě připravoval i reportér televize Nova. Nejprve se účastnil oblastního sletu
v Českých Budějovicích, teď už zase trénuje na ten celostátní v Edenu a vy se můžete koncem týdne sami
přesvědčit, jak to na konec on i dalších 15 tisíc Sokolů zvládne.
osoba
-------------------Nová Paka zdraví Prahu. Hurá.
Jana SCHILLEROVÁ, redaktorka
-------------------Jana Schillerová, televize Nova. Nazdar.

Naši furianti v Národním divadle oslaví slet sokolů. Slavné drama sehrají
nadšení dobrovolníci
1.7.2018 irozhlas.cz str. 00
Regina Prouzová-Květoňová

Divadlo

Když si rozkliknete program Národního divadla, najdete v něm pro nedělní večer Naše furianty Ladislava
Stroupežnického. Představení ale není z běžného repertoáru stálého souboru činohry. Naše furianty totiž tentokrát
zahraje ochotnický soubor České obce sokolské. Oslaví tak zahájení XVI. všesokolského sletu v Praze.
Naposledy hledali Naši furianti autora paličského dopisu před týdnem v Benešově. Středočeské město tak hostilo
generálku před nedělním vystoupením ve Zlaté kapličce. Jak se sokolští herci cítí před svým velkým večerem?
„Všichni se na to velice těšíme,“ shrnuje jejich pocity pro Český rozhlas Plus Lukáš Homola, který hraje
podezřelého Valentina Bláhu. „Je to obrovská šance ukázat se. A myslím, že nikdo z nás ani není nijak nervózní.
Bude to jako svátek,“ dodává s odkazem na všesokolský slet.
Originální a dojemný nápad
S myšlenkou, aby ochotníci zahráli zahajovací představení v Národním divadle, přišli sokolové rovnou
do kanceláře ředitele divadla Jana Buriana. A to už před mnoha měsíci.
„Přišli s nesmírně originálním, vtipným a dojemným nápadem,“ míní Burian. „Že budou hrát Naše furianty
a všichni se dají dohromady. A protože Sokola z různých důvodů považuji za jednu z nejvýznamnějších organizací
a institucí, která se zásadním způsobem podílela na vytváření české identity, vůbec jsem neváhal a rychle
jsme se domluvili.“
Zahájit letošní slet právě Našimi furianty byl nápad režiséra hry Bohumila Gondíka. „Mně to najednou přišlo
z těch českých lidovek jako vůbec ta nejlepší hra, jaká kdy byla napsaná,“ vysvětluje.
Českou klasiku měl prý na mysli od samého začátku. „Přečetl jsem si několik Tylů, měl jsem i Klicperu
- a z toho všeho mi ten Stroupežnický přišel jako nejlepší. Je to úžasně lidová a přímá, tvrdá hra! Nekompromisní
záležitost, není to jen legrace. Strašně se mi líbí,“ oceňuje slavné drama Ladislava Stroupežnického.
Plné ruce práce
Sokolové jsou tedy nadšení, ale zároveň je čeká také spousta práce. A to ještě i celý den před samotným
vystoupením. „Musíme to dobře nasvítit a postavit, dobře nazkoušet. Budeme tam celý den už od desíti ráno.
Všechno máme domluvené s Národním divadlem. Jsou tam velmi vstřícní lidé, pracovat s takovými profesionály
je nádhera,“ pochvaluje si režisér Gondík.
Pro představení Naši furianti spojil hned tři soubory, včetně Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka, který obstará
živou hudbu. A tak na jevišti Národního divadla bude hrát celkem čtyřicet ochotníků.
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https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/narodni-divadlo-nasi-furianti-stroupeznicky-ochotnicisokolove_1807011700_mls

Senioři v Praze představí Princeznu republiku
1.7.2018 i60.cz str. 00
Autor: Redakce, Zpět na homepage
FOTO: Hana Moučková, starostka České obce sokolské
První červencový týden ovládnou hlavní město sokolové. Roční přípravy vyvrcholí všesokolským sletem.
Na jeho průběh a zajištění jsme se zašli zeptat Hany Moučkové, starostky České obce sokolské.
Přípravy na XVI. všesokolský slet, který proběhne od 1. do 6.7.2018, právě vrcholí. Kolik župních sletů máte
již za sebou?
Jsou to již desítky – celkem se odehraje 40 regionálních (tedy župních, oblastních a krajských) sletů, poslední
se koná dne 24. června v Bystřici pod Hostýnem. Musím smeknout před tou spoustou organizátorů a dobrovolníků,
díky kterým se takový počet akcí mohl odehrát. Na sletech cvičilo přes 30 000 cvičenců, další tisíce lidí se staraly
o organizaci, nácviky, dopravu, zásobování, zdravotnické zajištění atd. Na nedostatek nadšených lidí si naštěstí
Sokol nikdy stěžovat nemohl… A těší mě i zájem široké veřejnosti nejen o slety, ale i spoustu kulturních a dalších
doprovodných akcí s nimi spojených. Velkým plusem letošního sletového období bylo také navázání úzké
spolupráce s našimi partnery z dalších sportovních organizací, kteří se na našich akcích prezentují.
Můžete nám říct, kolik sokolů bude letos cvičit v celé republice celkem? A kolik se jich představí v Praze?
Celý projekt XVI. všesokolského sletu trvá zhruba rok a jeho součástí je mnoho doprovodných akcí. Odhadujeme,
že se do nich aktivně zapojí skoro 100 000 sokolů. O regionálních sletech jsem mluvila, v Praze pak očekáváme
přes 15 000 účastníků. Jen atraktivního sletového průvodu Prahou 1. července se podle našich odhadů zúčastní
až 11 000 lidí, na hromadných cvičeních v Eden Aréně uvidí diváci na 14 000 cvičenců.
Sokol má mnoho příznivců i v zahraničí. Mnozí z nich přijedou do Prahy. Kolik jich bude cvičit v Edenu
5. a 6.7.2018? A jak bude vypadat jejich skladba?
Očekáváme na 1 500 účastníků ze zahraničí. Členové zahraničních sokolských jednot se zapojí do 11 sokolských
skladeb, například sokolové ze Slovenska vystoupí ve společné česko-slovenské skladbě s názvem Spolu,
která symbolicky uctí stoleté výročí vzniku československého státu. S úplně vlastní skladbou pak vystoupí
ve čtvrtečním – tedy večerním – programu dánská skupina z Gymnastikforening Ollerup.
Mohla byste našim čtenářům sdělit, s jakým rozpočtem na tuto akci počítáte a z jakých zdrojů bude financována?
Rozpočet celého projektu XVI. všesokolského sletu, o kterém jsem už mluvila, je lehce přes 70 milionů. Máme tři
zdroje financování. Významnou část si platí sokolové sami - například už dva roky si každý ze 160 tisíc členů
České obce sokolské kupuje tzv. sletovou známku, jejíž výtěžek jde na organizaci a potřeby XVI. všesokolského
sletu. Každý účastník sletu pak platí tzv. účastnický poplatek, který je pro dospělého 600 korun. Máme také zdroje
od našich marketingových partnerů. Tím největším je ČEPS, dále máme například Czechtourism, Ondrášovku,
Českou poštu, Hlavní město Prahu. Třetím zdrojem jsou zdroje veřejné, např. podpora obcí a krajů regionálním
akcím, tím nejpodstatnějším pak příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.
Na každém sletu mají senioři vlastní skladbu. Jak je koncipována ta letošní a kolik seniorů ji bude cvičit?
Skladba Princezna republika je určena pro muže a ženy – seniory, kteří v ní na hudbu a písně Karla Hašlera
v úpravě Ivana Zelinky vzdají poctu naší republice. I tradiční oblečení „věrné gardy“ podpoří tradici Sokola
a význam výročí 100 let vzniku Československa. Cvičit ji bude skoro 1 200 cvičenkyň a cvičenců.
Je možné ještě získat vstupenky na závěrečné dny? A kolik stojí jedna?
Samozřejmě. Prodej vstupenek na oba programy již byl zahájen v síti Ticketportal a vybraných kamenných
obchodech. Cena se pohybuje mezi 150–400 korunami, je také možné zakoupit zvýhodněný balíček na oba dny.
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Každý z obou programů bude totiž jiný a unikátní, takže ten, kdo uvidí oba programy, se rozhodně nebude nudit.
Pro bližší informace o nákupu vstupenek i další informace o sletu doporučuji naše stránky slet2018.cz.
Jak velká je současná členská základna České obce sokolské?
Celkem jde asi o 160 000 lidí. Patříme tedy k těm vůbec největším sportovním organizacím v České republice.
A mladých členů naštěstí rychle přibývá, takže o budoucnost Sokola nemám obavu. Nabízíme tradiční i netradiční
sporty, mladí i staří u nás také oceňují, že nemusí dělat sport na vrcholové úrovni, ale jen si užít radost z pohybu
a strávit čas s lidmi s podobnými zájmy.
Sokolové měli před rokem 1948 značný majetek v nemovitostech. Podařilo se vám dostat zpět většinu objektů?
Poměrně velká část – většinová - nemovitého majetku byla v rámci restitučního zákona navrácena. V současnosti
je naprostá většina nemovitého majetku ve vlastnictví sokolských jednot, které tvoří Českou obec sokolskou,
t.č. se jedná přibližně o 750 sokoloven a zhruba stejný počet dalších, většinou venkovních sportovišť. Průměrný
věk našich nemovitostí je skoro 100 let, takže si asi dovedete představit, kolik úsilí a financí vyžaduje běžná
údržba, případně opravy. Ale děláme to rádi, zachovat a rozvíjet odkaz našich sokolských předků je pro každého
sokola povinností.
Božena Hažová
Petr Matiášek (72), rodák z městečka Černovice u Tábora, už žije skoro 50 let v Praze. Už více jak čtvrt století
zde také navštěvuje Sokol a letos se bude účastnit i největší sportovní akce letošního roku, XVI. všesokolského
sletu.
Alena přišla o zub. Dodnes ho má schovaný. Byla zmlácená jako jedna z cvičenek XI. Všesokolského sletu,
který se komunisté v červnu 1948 pokusili potlačit. Brzy tomu bude sedmdesát let, ale pamětníci toho stále žijí.
V České republice podobná organizace neexistuje. Vznikla v roce 1862 a tradičně stojí na třech nohách. První
je všestrannost - sport pro všechny, druhou vrcholový sport a třetí - neméně významnou „nohou“ - je kultura
a historická dokumentace, v níž se prezentují především divadelní, loutkařské skupiny a hudební tělesa.
https://www.i60.cz/clanek/detail/20086/seniori-v-praze-predstavi-princeznu-republiku

Sokolové projdou Prahou. Slet má připomenout vznik republiky
1.7.2018
ČTK

tyden.cz

str. 00

Ostatní

Tisíce sokolů z Česka i zahraničí prošly centrem Prahy v průvodu, kterým oficiálně začal 16. všesokolský slet
v Praze. Na cestě je provázelo několik kapel, které cvičencům hrály do kroku. Slet, který bude trvat šest dní,
má připomenout 100 let od založení Československa.
Průvod vyrazil z ulice 28. října v 10.00, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského
náměstí. Organizátoři už dříve uvedli, že očekávají účast až 13 tisíc lidí. V čele šli sokoli ze zahraničí, například
ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska, Švýcarska nebo Austrálie. Desítky přihlížejících zdravili českým
"Nazdar!". Někteří zpívali národní písně, další lidem mávali. Ve zbylých částech průvodu pochodovali lidé
zevšech koutů Česka. Sokoli z Králova Dvora přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
Průvod prošel přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí, kvůli akci byla v centru omezena doprava.
Ve středu náměstí průvod přivítal dechový orchestr. Jeden z amerických sokolů na náměstí řekl, že jeho rodina
je v tělocvičném spolku už přes čtyři generace. "I můj syn je sokol," řekl Američan.
Večer na scéně Národního divadla vystoupí sokolští ochotníci - amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor
písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava Stroupežnického
Naši furianti. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno. Na jevišti
vystoupí 35 herců a osm muzikantů. Režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík uvedl, že soubor
se na vystoupení připravoval s vědomím, že podobný zážitek se v jeho kariéře asi už nebude opakovat.
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V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava
vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/sokolove-projdou-prahou-slet-ma-pripomenout-vznikrepubliky_486952.html

OBRAZEM: Centrum Prahy ovládli sokolové. Slavnostně zahájili svůj
XVI. slet
1.7.2018

hradcany.cz
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Slavnostním průvodem centrem metropole dnes sokolové z Česka, ale i různých koutů celého světa, zahájili
v centru metropole svůj XVI. všesokolský slet. Ten má připomenout 100. výročí založení Československa. Potrvá
šest dní a přinese spoustu sportovních, kulturních a společenských akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí
na stadiónu pražské Slavie hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.
http://www.hradcany.cz/clanek/obrazem-centrum-prahy-ovladli-sokolove-slavnostne-zahajili-svuj-xvi-slet/
Tato zpráva vyšla v dalších třech mutacích na webech michle.cz, nusle.cz, podoli.cz

Sokolům na Vysočině chybí střední generace
1.7.2018 ČRo - vysocina.cz str. 00
Budova Sokola, Havlíčkově Brodě, Dáša Kubíková
Sokolské organizace na Vysočině postrádají aktivní třicátníky a čtyřicátníky. Přes polovinu jejich členů tvoří děti
a mládež. Dvě župy, které v kraji působí, mají dohromady asi 10.000 členů.
Silnější je župa plukovníka Švece sídlící v Jihlavě. Má 45 jednot a v nich asi 7000 členů. Havlíčkobrodská župa
Havlíčkova velikostně doplatila na nové krajské uspořádání republiky. Má ale špičkové sportovce, i když jí chybí
podpora jakou má hokej nebo fotbal.
Nyní má župa Havlíčkova 26 jednot, krátce po svém založení před 132 lety jich bylo 66 a sídlo měla v Čáslavi
ve Středočeském kraji. S asi 3000 členů je přibližně na třetině někdejšího počtu. „V posledních letech se zvýšil
zájem z řad dětí,“ řekla starostka župy Alena Smejkalová. Přičítá to finanční podpoře z ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy i relativně malým nákladům, které pro rodiny sportování v sokole představuje. „Všichni
naši trenéři pracují jako dobrovolníci zdarma,“ zdůraznila Smejkalová.
Podle Radka Stejskala, který je starostou župy plukovníka Švece, mají některé jednoty přes 70 procent mládeže.
Nejstarší generace vymírá a mezi lidmi narozenými na přelomu 80. a 90. let není o sokol velký zájem, řekl.
Členské příspěvky dětských i dospělých členů, které jsou 200 respektive 500 korun ročně, podle Smejkalové sotva
stačí na běžný provoz. Na velké investice do nemovitostí podle ní organizace nemá. Sokol je znevýhodněný,
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protože fotbalové nebo hokejové kluby mají často k dispozici městská zařízení, do kterých samosprávy nebo stát
investují, řekla Smejkalová.
Přitom i sokolské organizace mají úspěšné sportovce. Zatímco jihlavská organizace zaštiťuje především
všestrannostní oddíly, pod havlíčkobrodskou župu patří úspěšní házenkáři z Nového Veselí na Žďársku a šermíři
z Bystřice nad Pernštejnem. „Sokol Nové Veselí je trvale na špičkových místech jak domácích, tak mezinárodních
soutěží, totéž platí i pro oddíl šermu,“ řekla Smejkalová.
Sokol podle ní často nemá jinou možnost než sportovní areály prodávat. Župa Havlíčkova musela v minulosti
prodat sokolovnu v Havlíčkově Borové, letos v Rožné na Žďársku. „Na město jsme taky převedli sokolovnu
v Bystřici nad Pernštejnem,“ řekla Smejkalová. Z plánu na rozsáhlou rekonstrukci ale sešlo. Podle starosty
Bystřice nad Pernštejnem Karla Pačisky byly důvodem zejména vysoké náklady, které studie odhadla
na 60 milionů korun.
Také Župa plukovníka Švece některé sokolovny prodala. Utržené peníze tvoří fond, ze kterého si mohou jednoty
bezúročně půjčovat na opravy. Nedávno opravené jsou podle Stejskala sokolovny ve Velkém Meziříčí na Žďársku
nebo v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku.
Další fond je určený na spolufinancování získaných dotací. „Prodávat majetek je nevyhnutelné.
Je to jako v obchodu, kdo je slabý, zkrachuje,“ řekl Stejskal. Snaží se ale majetek prodávat přednostně obcím.
https://vysocina.rozhlas.cz/sokolum-na-vysocine-chybi-stredni-generace-7554857

156 let sokolského hnutí
1.7.2018

ČT 1

str. 20

19:00 Události

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
-------------------Tělocvičný spolek s názvem Sokol existuje už 156 let. Zakázala ho monarchie, nacisti i komunisti.
Přesto se jeho členové z celé země scházejí už pošestnácté. Největší oblibě a slávě se všesokolský slet těšil
před druhou světovou válkou.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Rok 1901 na pražské Letné. V pořadí čtvrtý všesokolský slet, zároveň první, ze kterého jsou dochované záběry.
Ten vůbec první se odehrál v roce 1882 na Střeleckém ostrově.
Petr ROUBAL, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
-------------------Tyrš tam pomocí nějakýho klacku nebo hole udával rytmus asi 7 stovkám cvičenců, takže bylo to bez hudby.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Samotný Sokol vznikl ještě o 20 let dříve, dnešní myšlenka sportu a pohybu u Sokolů vždy hrála důležitou roli.
Jeho podstata ale byla i jiná.
Petr ROUBAL, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
-------------------Je to skutečně jakoby politický, politický projekt, je to taky vlastně jakoby vojenský projekt. Pro českou společnost,
to byla jakási náhradní, náhradní armáda.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
--------------------
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Postupně se stal nejdůležitějším spolkem. Jeho členové byli za první světové války v československých legiích
a zasloužili se o vznik státu. A právě za doby první republiky a prezidentů Masaryka a Beneše byl Sokol na
vrcholu. Legendární je desátý slet z roku 1938, průvod Prahou trval 4 hodiny.
Boris UHER, Česká obec sokolská /Sokolská historie (1990), režie: Jan Kalina/
-------------------Při vzpomínce na desátý, tak mně vždycky chodí po zádech mráz, protože to byla tak vzrušující atmosféra strachu
o republiku a odhodlání bránit republiku a bojovat.
Petr ROUBAL, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
-------------------Byl jednoznačným vystoupením proti hrozící nacistické hrozbě a podpora prostě demokratické republiky.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Dominantní skladbou sletu byla Pecháčkova Přísaha republice.
/ Ukázka /
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------Pak přišla druhá světová válka, během té byl Sokol tvrdě perzekuován. Zlikvidováno bylo téměř celé jeho vedení,
ale i řada členů.
Petr ROUBAL, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
-------------------Mluvíme asi o 3,5 tisících sokolů, který byli, který byli zavražděný. Sokolové se podíleli velmi výrazně na odboji
za druhé světové války.
Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka
-------------------V roce 1948 se všesokolský slet stal protestem proti Klementu Gottwaldovi, který se po komunistickém puči chopil
moci.
Petr ROUBAL, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
-------------------Kolem něj procházeli Sokolové, který demonstrativně buď mlčeli, nebo vykřikovali nějaký protivládní,
protigottwaldovská hesla. V roce 1956 Sokol komunisti zakázali. Přesto přežil, jeho znovuobnovení přišlo po pádu
totality. Myšlenky a poselství zakladatelů Sokola tak žijí dodnes. Pavla Kubálková, Česká televize.
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
-------------------A právě teď a v příštích dnech, tedy v Praze. S dalšími tématy už je tady zase Martin třeba s nápadem několika
dobrovolníků, kteří vytvářejí mapy konfliktních míst, aby se tam lidem dalo líp pomáhat.

Všesokolský slet začíná. Nabídne průvod, hromadná cvičení i premiéru v
Národním divadle
1.7.2018
TZ

prazskypatriot.cz
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Pražský sport

XVI. všesokolský slet začíná v Praze dnes a skončí v pátek 6. července. Nabídne nejen programy hromadných
cvičení ve vršovické Eden Aréně, ale i mnoho dalších sportovních a kulturních akcí.
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V zahajovacím Sletovém průvodu se dnes vydá centrem Prahy na 13 000 domácích i zahraničních sokolů.
Řada sportovních, společenských a kulturních akcí pak vyvrcholí divácky atraktivním programem hromadných
cvičení. Celkem 15 000 cvičenců, z toho 1500 ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu třináct skladeb.
Jedenáct z nich je připraveno sokolským hnutím, včetně jedné skladby česko-slovenské (symbolicky
pojmenované Spolu), s jednou skladbou se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou
vystoupí hosté ze zahraničí.
Letošní ročník připomene i 100 let samostatné republiky a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové
hráli - slet je také součástí oficiálních oslav výročí.
Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým scénickým pojetím
a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude program slavnostně zahájen ve 21 hodin,
následovat bude večerní provedení jedenácti hromadných skladeb za scénického osvětlení.
O den později bude program zahájen již ve 14 hodin. Na řadě bude další série deseti skladeb včetně
těch pro nejnižší věkové kategorie. Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu,
při kterém se na ploše sejdou cvičenci ze všech sletových skladeb.
„Každý z programů je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou. Rozhodně neprohloupí
ten, kdo se přijde podívat na oba dny,“ zve do Edenu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda,
který má program v Edenu na starosti.
Vedle sportu také kultura
Slet bude mít tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Například na scéně Národního divadla u příležitosti
slavnostního zahájení vystoupí společně sokolské amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců
Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň. Zahrají komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti.
Bude to poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají představení ochotníci.
Díla předních českých výtvarníků inspirovaná Sletem a Sokolem zase poslouží jako předlohy pro sletové
pohlednice. Po Praze se také chystá mnoho dalších vystoupení, výstav a doprovodných akcí.
„Jsem ráda, že dokážeme nabídnout tak široký a pestrý program a že naši ochotníci to dotáhli až na prkna
Národního divadla,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Sokol Gala: špičkový sport v sokolském podání
Program Sokol Gala bude přehlídkou toho nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům
v úterý 3. července v 19 hodin předvede v pražské O2 Aréně své dovednosti na 500 vystupujících, zástupců
více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska
a Slovinska.
Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními
archivními záběry slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Průvodcem večerem
bude i známý divadelní soubor Cirk La Putyka. Řada jeho členů prošla sokolskými oddíly. V programu se objeví
třeba i capoeira, mašeři, šerm, taekwondo nebo teamgym.
Česká televize bude od 1. do 6. července denně vysílat sletové zpravodajství ve Sletových minutách na ČT Sport.
Dnešní sletový průvod pokryje přímými vstupy v celkové délce 40 minut. Ve středu 4. července odvysílá ČT Sport
ze záznamu program Sokol Gala, oba programy hromadných cvičení bude vysílat v přímých přenosech na ČT 2,
respektive ČT Sport. Letošní novinkou je přímý přenos pátečního slavnostního zakončení na ČT1.
PROGRAM XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU 2018
1. července
10:00 – 13:00 Sletový průvod (centrum Prahy)
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14:00 Ekumenická mše (Chrám sv. Víta)
15:30 – 18:00 Program na pódiích
19:00 Slavnostní zahájení sletu a divadelní představení Naši furianti (historická budova Národního divadla)
20:15 Noční výstup na Petřín (Tyršův dům)
2. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
14:30 – 20:00 Program na pódiích
15:00 – 17:00 Workshop: Taneční odpoledne s Helenou Peer, ČR (OC Eden)
16:40 – 17:40 Workshop: Rytmická gymnastika s IA Ollerup, Dánsko (Tyršův dům)
18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa)
19:00 Koncert pěveckých sborů „Česká píseň“ (Národní divadlo – Nová scéna)
3. července
14:00 – 17:00 Vystoupení na pódiích
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
14:30 – 17:00 Workshop: Jóga s Jitkou Hilgert, ČR (OC Eden)
15:00 Divadelní představení „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ (Národní divadlo – Nová scéna)
18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa)
19:00 Sokol Gala, komponovaný sportovní program (O2 Aréna)
4. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
14:00 – 17:00 Folklor na Piazzettě – české a moravské soubory openair (Národní divadlo – Piazzetta)
14:30 – 17:00 Program na pódiích
17:00 – 17:50 Workshop: Streetdance s Gerlev P.E & S. Ac., Dánsko (Tyršův dům)
18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa)
18:00 – 18:50 Workshop: Parkour s Gerlev P.E & S. Ac., Dánsko (Tyršův dům)
19:00 Večer scénického folkloru „Naše národní“ (Národní divadlo – Nová scéna)
21:00 Setkání s lidovými muzikami (Národní divadlo – Foyer Nové scény)
5. července
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14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa)
18:30 – 21:00 Mezinárodní seminář k problematice HTV (Hotel Slavia)
21:00 – 23:30 I. program hromadných skladeb (Eden Aréna)
6. července
9:00 – 14:00 Mezinárodní seminář k problematice HTV (Hotel Slavia)
14:00 – 17:00 II. program hromadných skladeb a slavnostní zakončení Sletu (Eden Aréna);
I. program hromadných vystoupení (5. 7. v 21:00)
Slavnostní zahájení
Princezna republika (senioři)
V peřině (mladší žákyně)
ČASPV (gymnastická koedukovaná skladba)
Dánsko (dorost)
Děti, to je věc! (mladší žactvo)
Cirkus (starší žactvo)
Ženobraní (ženy)
Borci (dorostenci a muži)
Siluety (dorostenky a ženy)
Výkonnostní sport ČOS
Spolu (dorost, muži, ženy)
II. program hromadných vystoupení (6. 7. v 14:00)
Spolu (dorost, muži, ženy)
Noty (předškolní děti)
Cirkus (starší žactvo)
Cesta (ženy)
Méďové (rodiče a ženy)
Děti, to je věc! (mladší žactvo)
Ženobraní (ženy)
Borci (dorostenci a muži)
Siluety (dorostenky a ženy)
Princezna republika (senioři)
Slavnostní zakončení

https://www.prazskypatriot.cz/vsesokolsky-slet-zacina-nabidne-pruvod-hromadna-cviceni-i-premieru-vnarodnim-divadle/

Tisíce sokolů vyrazily v průvodu, projdou centrem Prahy
1.7.2018
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Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily za doprovodu hudby z Václavského náměstí v průvodu, kterým v neděli
oficiálně započal 16. všesokolský slet v Praze. Slet má připomenout sto let od založení Československa. Průvod
projde přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí. Organizátoři dříve uvedli, že očekávají účast
až 13 tisíc lidí. V centru Prahy je kvůli akci omezena doprava, odkloněny jsou některé tramvajové linky.
Průvod vyrazil v deset hodin dopoledne. V čele jdou sokoli z různých zemí světa, například ze Slovenska, USA,
Srbska, ale i Dánska a Švýcarska. Přihlížející diváky zdravili českým „Nazdar!”. Někteří zpívali národní písně,
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další lidem mávali. V dalších částech průvodu jsou lidé ze všech koutů Česka. Někteří přijeli i na kole,
jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
V neděli večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném
čase. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno. V dalších dnech
slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými
cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.
Průvod projde přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života.
Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
https://www.novinky.cz/domaci/476660-tisice-sokolu-vyrazily-v-pruvodu-projdou-centrem-prahy.html

Hrdinného sokola nacisté předhodili psům. Jeho manželku zplynovali
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Zprávy / Domácí

„Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát.
Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“ To jsou poslední slova sokola Františka Pecháčka
předtím, než ho dozorci mauthausenského lágru v únoru 1944 zavraždili. Život odvážného odbojáře skončil
mimořádně bestiálním způsobem.
Vraťme se ale nejprve ještě o pět a půl roku nazpět v čase – do začátku července 1938. Přes třicet tisíc mužů
vbíhá na plochu Masarykova státního stadionu na pražském Strahově. Tribuny bouří.
Pak se rozezní první tóny sletové prostné Přísaha republice, jejímž autorem je právě František Pecháček.
Hromadná cvičební sestava není jen ukázka fyzické zdatnosti, ale zejména mohutnou demonstrací odhodlání
ubránit republiku vůči expanzi sousedního Německa. Ta v létě toho roku neobyčejně silně narostla.
Dominantní vystoupení celého X. všesokolského sletu však chod dějin nezvrátí. Již za tři měsíce se o budoucnosti
Československa rozhodne v Mnichově, do roka je torzo republiky obsazeno německými vojsky a napřesrok
koncem léta oficiálně propuká nejhrozivější válka v lidských dějinách. 3 400 umučených
Tisíce sokolů se okamžitě zapojí do protinacistického odboje. A s nimi i významný sokolský cvičitel, účastník
olympijských her a autor legendární sletové prostné František Pecháček. Je velitelem odbojové organizace Jindra,
známé též jako „sokolská odbojová organizace OSVO“.
V bytě Pecháčkových na pražském Smíchově se ilegálně scházejí odbojáři a v určité době jsou mezi nimi
i parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík – muži, kteří koncem května 1942 sprovodí ze světa zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha.
František Pecháček (1896-1944)
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Němečtí okupanti běsní. Gestapo zatýká tisíce Čechů, mezi nimi i sokoly. Během let 1939 až 1945 skončí
ve spárech okupantů na 12 tisíc členů Sokola. Více než 3 400 je popraveno či umučeno. Další tisíce jich položí
život na bojištích druhé světové války. V Květnovém povstání roku 1945 pak padne téměř sedm stovek sokolů.
Záhy po Heydrichově smrti je při návštěvě svého bratra u Nové Paky zatčen František Pecháček.
A s ním i jeho manželka Milka. Oba končí ve věznici na Karlově náměstí v Praze.
Následují brutální výslechy. Milka je posléze propuštěna – pravděpodobně jen proto, aby ji gestapo sledovalo
s cílem zjistit další členy skupiny. Manželé se už nikdy nesetkají. I když oba nakonec skončí v mauthausenském
koncentračním táboře.
Milka je totiž po nějaké době opět zatčena a transportována do lágru. Koncem ledna 1943 umírá v plynové
komoře. Osmačtyřicetiletého Pecháčka si nacisté „nechávají na později“, protože patří k nejvýznamnějším
sokolským vůdcům.
Začátkem února 1944 pak nastane nevyhnutelné. V Mauthausenu je zavražděn i on. Bestiálně. Dozorci
na Pecháčka poštvou vycvičené psy, kteří jeho tělo zaživa roztrhají. Proč takové zvěrstvo? Jen tak. Pro kruté
mauthausenské dozorce je to pouhá kratochvíle. V nacistických lágrech bohužel nijak výjimečná.
InsertSingleVideo 30 letících sokolů
Po více než 74 letech se František Pecháček dočkal velkého pomníku. Od středy stojí v jeho rodné obci Záhornice
na Nymbursku. „Snahou bylo připomenout jednu z největších postav našich novodobých dějin,“ říká Miroslav
Jansta, předseda České unie sportu. Pomník tvoří třicet letících sokolů umístěných na tyčích a rozmístěných
tak, aby připomínali státní vlajku.
„Vzniká tak dojem sokolských cvičenců seřazených na značkách, což odkazuje na skladbu Františka Pecháčka
při X. všesokolském sletu,“ doplňuje jeden z iniciátorů pomníku, Michal Doležel ze Sokola Brno I.
Sokolové tak jako před osmdesáti lety zase symbolicky „vbíhají“ na plochu stadionu. Tribuny bouří. Dávají najevo,
že jsou Češi připraveni a odhodláni bránit ohroženou republiku...

Všesokolský slet v Praze. Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily
v průvodu
1.7.2018
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PRAHA Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily za doprovodu hudby z Václavského náměstí v průvodu, kterým
v neděli oficiálně započal 16. všesokolský s let v Praze.
Slet má připomenout 100 let od založení Československa. Průvod projde přes Smetanovo nábřeží
až na Staroměstské náměstí. Organizátoři dříve uvedli, že očekávají účast až 13 000 lidí. V centru Prahy
je kvůli akci omezena doprava, odkloněny jsou některé tramvajové linky.
Průvod vyrazil v 10:00. V čele jdou sokoli z různých zemí světa, například ze Slovenska, USA, Srbska,
ale i Dánska a Švýcarska. Přihlížející diváky zdravili českým „Nazdar!“. Někteří zpívali národní písně, další lidem
mávali. V dalších částech průvodu jsou lidé ze všech koutů Česka. Někteří přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili
s obručemi nebo mávali šátky.
Dnes večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném
čase. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno. V dalších dnech
slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými
cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 000 cvičenců.
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Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Všesokolský slet v Praze. Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily v průvodu Všesokolský slet v Praze. Tisíce
sokolů z Česka i zahraničí vyrazily v průvodu Všesokolský slet v Praze. Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily
v průvodu
http://www.24zpravy.com/domaci/vsesokolsky-slet-v-praze-tisice-sokolu-z-ceska-i-zahranici-vyrazily-vpruvodu/206276-zpravy

Tisíce sokolů prošly v průvodu Prahou, zahájili 16. slet
1.7.2018
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Zpět na Tisíce sokolů z Česka i zahraničí dnes prošly centrem Prahy v průvodu, kterým oficiálně začal
16. všesokolský slet v Praze. Na cestě je provázelo několik kapel, které cvičencům hrály do kroku. Slet,
který bude trvat šest dní, má připomenout 100 let od založení Československa.
Průvod vyrazil z ulice 28. října v 10:00, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského
náměstí. Organizátoři už dříve uvedli, že očekávají účast až 13.000 lidí. V čele šli sokoli ze zahraničí, například
ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska, Švýcarska nebo Austrálie. Desítky přihlížejících zdravili českým
"Nazdar!". Někteří zpívali národní písně, další lidem mávali. Ve zbylých částech průvodu pochodovali lidé ze všech
koutů Česka. Sokoli z Králova Dvora přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
Průvod prošel přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí, kvůli akci byla v centru omezena doprava.
Ve středu náměstí průvod přivítal dechový orchestr. Jeden z amerických sokolů na náměstí řekl, že jeho rodina
je v tělocvičném spolku už přes čtyři generace. "I můj syn je sokol," řekl Američan.
Dnes večer na scéně Národního divadla vystoupí sokolští ochotníci - amatérské soubory Divadlo pod Petřínem,
Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu
otevřeno. Na jevišti vystoupí 35 herců a osm muzikantů. Režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík uvedl,
že soubor se na vystoupení připravoval s vědomím, že podobný zážitek se v jeho kariéře asi už nebude opakovat.
V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava
vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15.000 cvičenců.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zajimavosti/551714/tisice-sokolu-prosly-v-pruvodu-prahou-zahajili-16slet.html
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FOTO: Tisíce sokolů prošly v průvodu Prahou, zahájili 16. slet
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Tisíce sokolů z Česka i zahraničí v neděli prošly centrem Prahy v průvodu, kterým oficiálně začal 16. všesokolský
slet v Praze. Na cestě je provázelo několik kapel, které cvičencům hrály do kroku. Slet, který bude trvat šest dní,
má připomenout 100 let od založení Československa.
Průvod vyrazil z ulice 28. října v 10:00, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského
náměstí. Organizátoři už dříve uvedli, že očekávají účast až 13 tisíc lidí. V čele šli sokoli ze zahraničí, například
ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska, Švýcarska nebo Austrálie. Desítky přihlížejících zdravili českým
„Nazdar!“. Někteří zpívali národní písně, další lidem mávali. Ve zbylých částech průvodu pochodovali lidé
ze všech koutů Česka. Sokoli z Králova Dvora přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
Průvod prošel přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí, kvůli akci byla v centru omezena doprava.
Ve středu náměstí průvod přivítal dechový orchestr. Jeden z amerických sokolů na náměstí řekl, že jeho rodina
je v tělocvičném spolku už přes čtyři generace. „I můj syn je sokol,“ řekl Američan.
V neděli večer na scéně Národního divadla vystoupí sokolští ochotníci – amatérské soubory Divadlo
pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu
otevřeno. Na jevišti vystoupí 35 herců a osm muzikantů. Režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík uvedl,
že soubor se na vystoupení připravoval s vědomím, že podobný zážitek se v jeho kariéře asi už nebude opakovat.
V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava
vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
https://echo24.cz/a/SSkDi/foto-tisice-sokolu-prosly-v-pruvodu-prahou-zahajili-16-slet

Centrem Prahy pochodují tisíce sokolů. Začíná 16. všesokolský slet
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Praha

Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily za doprovodu hudby z Václavského náměstí v průvodu, kterým dnes
oficiálně započal 16. všesokolský let v Praze. Slet má připomenout 100 let od založení Československa. Průvod
projde přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí. Organizátoři dříve uvedli, že očekávají účast
až 13 000 lidí. V centru Prahy je kvůli akci omezena doprava, odkloněny jsou některé tramvajové linky.
Průvod vyrazil v 10:00. V čele jdou sokoli z různých zemí světa, například ze Slovenska, USA, Srbska,
ale i Dánska a Švýcarska. Přihlížející diváky zdravili českým "Nazdar!". Někteří zpívali národní písně, další lidem
mávali. V dalších částech průvodu jsou lidé ze všech koutů Česka. Někteří přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili
s obručemi nebo mávali šátky.
Dnes večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném
čase. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno. V dalších dnech
slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými
cvičeními, kterých se zúčastní asi 15.000 cvičenců.
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Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.

https://www.info.cz/clanek/33251/centrem-prahy-pochoduji-tisice-sokolu-zacina-16-vsesokolsky-slet

Začal 16. všesokolský slet. V pražském průvodu šly tisíce sokolů z celého
světa
1.7.2018
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Tisíce sokolů z Česka i zahraničí v neděli prošly centrem Prahy v průvodu, kterým oficiálně začal 16. všesokolský
slet v Praze. Na cestě je provázelo několik kapel, které cvičencům hrály do kroku. Slet, který bude trvat šest dní,
má připomenout 100 let od založení Československa.
Průvod vyrazil z ulice 28. října v 10:00, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského
náměstí. Organizátoři už dříve uvedli, že očekávají účast až 13 tisíc lidí. V čele šli sokoli ze zahraničí, například
ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska, Švýcarska nebo Austrálie. Desítky přihlížejících zdravili českým
"Nazdar!". Někteří zpívali národní písně, další lidem mávali. Ve zbylých částech průvodu pochodovali lidé
ze všech koutů Česka. Sokoli z Králova Dvora přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
Průvod prošel přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí, kvůli akci byla v centru omezena doprava.
Ve středu náměstí průvod přivítal dechový orchestr. Jeden z amerických sokolů na náměstí řekl, že jeho rodina
je v tělocvičném spolku už přes čtyři generace. "I můj syn je sokol," řekl Američan.
Do hlavního města se sjeli u příležitosti 16. sokolského sletu a uplynutí sta let od založení Československa. Průvod
vyrazil z ulice 28. října v 10:00, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského náměstí.
V neděli večer na scéně Národního divadla vystoupí sokolští ochotníci - amatérské soubory Divadlo pod Petřínem,
Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu
otevřeno. Na jevišti vystoupí 35 herců a osm muzikantů. Režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík uvedl,
že soubor se na vystoupení připravoval s vědomím, že podobný zážitek se v jeho kariéře asi už nebude opakovat.
V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava
vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.

http://domaci.ihned.cz/c1-66184170-zacal-16-vsesokolsky-slet-v-prazskem-pruvodu-jdou-tisice-sokolu-z-celehosveta
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‚Nazdar!‘ Prahou prošly tisíce Sokolů, zahájili 16. všesokolský slet
1.7.2018 irozhlas.cz
Jakub Marek

str. 00

Ostatní sporty

V Praze začíná tradičním průvodem 16. všesokolský slet. Do metropole se sjeli cvičenci z různých koutů republiky
i ze zahraničí a celý program vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek na stadionu fotbalové Slavie.
Veřejná cvičení jsou už od 19. století vrcholem tělovýchovné činnosti Sokola a stejně tomu bude i letos
při hromadných skladbách v pražském Edenu 5. a 6. července. Celostátnímu Všesokolskému sletu tradičně
předcházejí slety regionální.
„Cvičím už odmalička. Pocházím z Hradce a s maminkou jsme cvičily spartakiádu, teď jsem ráda, že můžu
i na slet. Teď tu mám malou a je to kouzelné, když to vidím," vypráví Radiožurnálu Kateřina Šmídová na krajském
sletu v Pardubicích, která se připravuje se svou dvouletou dcerou na XVI. všesokolský slet - kde budou
obě součástí hromadné skladby Méďové.
V Edenu se po šesti letech představí Sokolové napříč všemi věkovými kategoriemi a zájem o cvičení neklesá.
„Když se dívám, tak se zvyšuje hlavně u mladších u starších žáků. Určitě tam je větší zájem,“ odhaduje Oldřich
Loubal z Jevíčka. Od historicky prvního Všesokolského sletu uběhlo už 136 let.
Ten aktuální začal v 10 hodin průvodem Prahou, který vyrazil z Václavského náměstí a přes Národní třídu
a Smetanovo nábřeží dorazil na Staroměstské náměstí.
Organizátoři na pochodu čekali asi 13 tisíc lidí a pochod se dotknul i městské hromadné dopravy, když odklonil
linky tramvajové 2, 9, 17, 18, 22 a 23.

https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/vsesokolsky-slet-pruvod-13-tisic-ucastnikusokol_1807010947_vman

Všesokolský slet v Praze. Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily
v průvodu
1.7.2018
ČTK

lidovky.cz

str. 00

Zprávy / Domov

Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily za doprovodu hudby z Václavského náměstí v průvodu, kterým v neděli
oficiálně započal 16. všesokolský let v Praze. Slet má připomenout 100 let od založení Československa. Průvod
prošel přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí. Organizátoři dříve uvedli, že očekávají účast
až 13 000 lidí. V centru Prahy byla kvůli akci omezena doprava.
Průvod vyrazil z ulice 28. října v 10:00, účastníků ale bylo tolik, že poslední stáli až v horní části Václavského
náměstí. Organizátoři už dříve uvedli, že očekávají účast až 13 000 lidí. V čele šli sokoli ze zahraničí, například
ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska, Švýcarska nebo Austrálie. Desítky přihlížejících zdravili českým
„Nazdar!“. Někteří zpívali národní písně, další lidem mávali. Ve zbylých částech průvodu pochodovali lidé
ze všech koutů Česka. Sokoli z Králova Dvora přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
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Průvod prošel přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí, kvůli akci byla v centru omezena doprava.
Ve středu náměstí průvod přivítal dechový orchestr. Jeden z amerických sokolů na náměstí řekl, že jeho rodina
je v tělocvičném spolku už přes čtyři generace. „I můj syn je sokol,“ řekl Američan.
V neděli večer na scéně Národního divadla vystoupili sokolští ochotníci - amatérské soubory Divadlo
pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. V divadle hráli ochotníci poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno.
Na jevišti vystoupilo 35 herců a osm muzikantů. Režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík uvedl, že soubor
se na vystoupení připravoval s vědomím, že podobný zážitek se v jeho kariéře asi už nebude opakovat.
V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava
vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 000 cvičenců.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci. Desátý slet v červenci
1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání Čechoslováků bránit
se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo výrazným,
byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.

https://www.lidovky.cz/16-vsesokolsky-slet-v-praze-tisice-sokolu-z-ceska-i-zahranici-vyrazily-v-pruvodu-gfp/zpravy-domov.aspx?c=A180701_103655_ln_domov_ele

Prahou kráčejí tisíce sokolů. Jsou z Česka, USA či Dánska. Diváky zdraví
„Nazdar!"
1.7.2018

24zpravy.com

str. 00

Průvod vyrazil v 10:00. V čele jdou sokoli z různich zemí světa, například ze Slovenska, USA, Srbska, ale i Dánska
a Švýcarska.
Přihlížející diváky zdravili českim „Nazdar!“. Někteří zpívali národní písně, další lidem mávali. V dalších částech
průvodu jsou lidé ze všech koutů Česka. Někteří přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili s obručemi nebo mávali šátky.
Dnes večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci. Hrát zde budou poprvé od roku 1883, kdy bylo divadlo
po požáru znovu otevřeno. V dalších dnech slet nabídne řadu kulturních, společenskich a sportovních akcí.
Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnimi cvičeními, kterich se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.
Historie
Tělovichovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Desáti slet v červenci 1938, kteri se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
viraznim, byť marnim protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Prahou kráčejí tisíce sokolů. Jsou z Česka, USA či Dánska. Diváky zdraví „Nazdar! Prahou kráčejí tisíce sokolů.
Jsou z Česka, USA či Dánska. Diváky zdraví „Nazdar! Prahou kráčejí tisíce sokolů. Jsou z Česka, USA či Dánska.
Diváky zdraví „Nazdar!
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http://www.24zpravy.com/domaci/prahou-kraceji-tisice-sokolu-jsou-z-ceska-usa-ci-danska-divaky-zdravinazdar/206289-zpravy

Tisíce sokolů z Česka i zahraničí prošly Prahou.
který připomíná 100 let od založení Československa
1.7.2018
ČTK

iHNed.cz

Zahájili

slet,

str. 00

Sokolové v neděli zaplnili centrum Prahy.
Do hlavního města se sjeli u příležitosti 16. sokolského sletu a uplynutí sta let od založení Československa.
Podívejte se na fotogalerii.

http://domaci.ihned.cz/c1-66184210-tisice-sokolu-z-ceska-i-zahranici-prosly-prahou-zahajili-slet-ktery-pripomina100-let-od-zalozeni-ceskoslovenska
Tato zpráva vyšla v další jedné mutaci na nezpravy.cz

Sokol gathering starts in Prague
1.7.2018 radio.cz
Daniela Lazarová

str. 00

The 16th all-Sokol slet (gathering) begins in Prague on Sunday with a parade bringing together more than 15,000
members from the Czech physical fitness organisation the world over.
The gathering, held to commemorate the centenary of the birth of Czechoslovakia will include numerous events,
calisthenics performances, exhibitions and a performance at the National Theatre in Prague. It will run until July
6th.
Sokol (falcon) was founded in 1862 to promote an active way of life, exercise and fair play as well as a commitment
to values such as democracy and humanism. It survived adverse historical periods such as the two world wars
and communism and the gatherings in Prague now take place every six years. http://www.radio.cz/en/section/news/sokol-gathering-starts-in-prague

V minulosti manifestoval proti nacistům a komunistům, dnes Sokol
oslavuje vznik Československa
1.7.2018

e15.cz

str. 00

Tisíce sokolů z Česka i zahraničí vyrazily za doprovodu hudby z Václavského náměstí v průvodu, kterým dnes
oficiálně započal 16. všesokolský let v Praze. Slet má připomenout 100 let od založení Československa. Průvod
projde přes Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí. Organizátoři dříve uvedli, že očekávají účast
až třinácti tisíc lidí. V centru Prahy je kvůli akci omezena doprava, odkloněny jsou některé tramvajové linky.
Průvod vyrazil v deset hodin. V čele jdou sokoli z různých zemí světa, například ze Slovenska, USA, Srbska,
ale i Dánska a Švýcarska. Přihlížející diváky zdravili českým "Nazdar!". Někteří zpívali národní písně, další lidem
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mávali. V dalších částech průvodu jsou lidé ze všech koutů Česka. Někteří přijeli i na kole, jiní za chůze cvičili
s obručemi nebo mávali šátky.
Dnes večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném
čase. V divadle budou ochotníci hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno. V dalších dnech
slet nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými
cvičeními, kterých se zúčastní asi patnáct tisíc cvičenců.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy. V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům
života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou politickou manifestaci.
Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
https://www.e15.cz/domaci/v-minulosti-manifestoval-proti-nacistum-a-komunistum-dnes-sokol-oslavuje-vznikceskoslovenska-1348505

Sokolský slet v Národním divadle
1.7.2018

Regina DAB Praha

str. 02

13:00 Události dne

Denisa ŽIŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Představení Naši furianti večer zahájí v pražském Národním divadle šestnáctý všesokolský slet. Hru Ladislava
Stroupežnického nastudovaly sokolské ochotnické soubory zároveň ke stému výročí založení Československa.
S nápadem, aby zahráli představení v Národním divadle, přišli Sokolové do kanceláře ředitele divadla Jana
Buriana už před mnoha měsíci.
Jan BURIAN, ředitel Národního divadla
-------------------Já z různých důvodů Sokola považuji za jednu z nejvýznamnějších organizací a institucí, která se podílela
naprosto zásadním způsobem na vytváření české identity. Tak jsem vůbec neváhal a hrozně rychle
jsme se domluvili na tom, že my jako Národní divadlo jim pomůžeme s tím a budeme takovými vlastně trošku
spolupořadateli.

Všesokolský slet zahájen. Prahou prošel velkolepý průvod
1.7.2018

mojemetropole.cz

str. 00

Ojedinělá událost, jakou mohou Pražané a návštěvníci hlavního města prožít jen jednou za šest let – to je sletový
průvod Prahou, který v neděli 1. července 2018 zahájil hlavní sletový týden XVI. všesokolského sletu, který
ve dnech 5. a 6. července vyvrcholí I. a II. programem hromadných tělocvičných vystoupení v Eden Aréně.
Sletový průvod vyšel v 10 hodin z ulice 28. října po trase Národní třída, Smetanovo nábřeží, Křížovnická ulice,
náměstí J. Palacha, Široká, Pařížská a Staroměstské náměstí, kam po 12. hodině dorazili poslední účastníci
pestrého průvodu, jehož se zúčastnilo na 13 000 sokolů z České republiky i ze zahraničí a také nesokolští
zahraniční účastníci sletu, například z Dánska či z Brazílie.
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V čele průvodu kráčeli starostka ČOS Hana Moučková, členové Předsednictva ČOS a zástupci Světového svazu
sokolství. Za čelem průvodu kráčeli nejprve pod vlajkami svých zemí a prapory svých organizací zahraniční
sokolové a hosté. Za nimi pak kráčeli účastníci sletu z jednotlivých sokolských žup. Na Národní třídě se průvod
krátce zastavil – starostka ČOS Hana Moučková zde položila věnec k pamětní desce připomínající
události 17. listopadu 1989.
V průvodu bylo možné vidět nádherné historické sokolské prapory, účastníci v sokolských, ale i lidových krajích,
cvičenci v úborech jednotlivých hromadných skladeb. K slavnostní náladě rovněž přispěla hudební tělesa,
rozmístěná po trase průvodu. Na Palachově náměstí byla na schodišti před budovou Rudolfina tribuna,
na niž průvodu přihlíželo vedení ČOS a rovněž arcibiskup pražský kardinál Duka.
https://www.prazskyden.cz/vsesokolsky-slet-zahajen-prahou-prosel-velkolepy-pruvod/

Oficiální zahájení všesokolského sletu proběhlo v Národním divadle
1.7.2018

ČT 1

str. 18

19:00 Události

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
-------------------Oficiální zahájení sletu se odehrálo před několika minutami v Národním divadle a tam se teď díváme živě.
Amatérské soubory právě hrají Stroupežnického Naše furianty. Je to vůbec poprvé, co ochotníci vystupují na první
scéně. Konkrétně je to sokolské Divadlo pod Petřínem a divadelní spolek Sokola Lázně Toušeň.

Moravskoslezský kraj reprezentují na XVI. všesokolském sletu
1.7.2018 stabruntalsko.cz
Jana Králová

str. 00

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, PRAHA (FOTO, VIDEO) / Zástupci Tělovýchovných jednot Sokol
z Moravskoslezského kraje vyrazili na XVI. všesokolský slet, který od 1. do 6. července 2018 probíhá v Praze.
Do hlavního města Prahy se sjelo přes 11 tisíc účastníků z řad sokolů a jejich příznivců z ČR a zahraničí. Mezi
nimi nesmějí chybět ani zástupci z Moravskoslezského kraje. Všichni se účastní velkolepé sportovní akce.
V prvním červencovém týdnu, od neděle 1. do pátku 6. července 2018, probíhá XVI. všesokolský slet.
Hlavní sletový týden v Praze zahájil v neděli 1. července 2018 tradiční Sletový průvod centrem města.
Ten odstartoval v 10 hodin na Václavském náměstí a přes 11 tisíc účastníků z řad sokolů a jejich příznivců
z ČR a zahraničí prošlo přes Národní třídu a Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí.
Podívejte se na fotografie a video z prvního slavnostního dne!
https://stabruntalsko.cz/moravskoslezsky-kraj-reprezentuji-na-xvi-vsesokolskem-sletu/

Po 6 letech se do Prahy vrátil Všesokolský slet
1.7.2018

ČRo Radiožurnál

str. 07

18:00 Zprávy

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka
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Po 6 letech se do Prahy vrátil Všesokolský slet. Program začal tradičním průvodem, do kterého se v centru
metropole zapojily tisíce cvičenců.
Jakub MAREK, redaktor
-------------------Průvod nejdřív zaplnil víc než polovinu Václavského náměstí a pak vyrazila na zhruba dvouhodinovou cestu
Prahou.
Daniela BIDNEROVÁ
-------------------Já jsem si to užila moc kvůli tomu, že Sokol je moje jako velmi oblíbená organizace a patřím do ní už odmala.
Jakub MAREK, redaktor
-------------------Povídala Daniela Bidnerová oblečená do sokolského kroje. Na průvod vyrazili cvičenci napříč všemi věkovými
kategoriemi.
Jan TALAŠ
-------------------Je to obrovská propagace toho Sokola a je vidět, že tam jsou mladí lidi, že my už bohužel jsme staří a takové
to obyčejné cvičení, že to nemusí být vrcholové, přináší hrozně moc. Protože to dělali Sokoli, že, ti věděli,
že to dělají kvůli zdraví.
Jakub MAREK, redaktor
-------------------Je 72letý Jan Talaš rád, že dál žijí základní sokolské myšlenky. Jakub Marek, Radiožurnál.

Centrem Prahy pochodovali cvičenci. Začal 16. všesokolský slet
1.7.2018 zpravy.iDNES.cz str. 00
iDNES.cz, Jakub Heller, ČTK

Zprávy / Domácí

Slavnostním pochodem v historickém centru Prahy odstartoval 16. všesokolský slet, který připomíná 100 let
od založení Československa. V dalších dnech nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí.
Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi patnáct tisíc cvičenců.
Všesokolský slet se odehrává jednou za šest let. Ten letošní odstartoval v 10 hodin průvod z Václavského náměstí
a prošel přes Smetanovo nábřeží na Staroměstské náměstí.
„Jsou tu cvičenci ze všech koutů světa. Z Rakouska, Švýcarska, Polska, Běloruska, Ruska a dokonce i z Austrálie.
Zpívají a hraje jim k tomu dechovka. Někteří se občas zastaví a předvedou nějaké cviky. Právě přede mnou
například tančí dívky s kruhy. Lidé v průvodu prozpěvují, mávají na kolemjdoucí a nesou si své vlajky. Někteří
jdou v krojích, jiní jen v tričkách,“ popisuje z místa reportér iDNES.cz Jan Nuc.
Celkem se průvodu zúčastnilo asi 14 tisíc lidí. Na Staroměstském náměstí promluvil zástupce amerických sokolů
a také starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Ten řekl, že ač hnutí zakázali nacisté i komunisté, jsou přesto
stále tady a na všech kontinentech kromě Antarktidy.
Večer v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném čase.
V divadle budou hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno.
Tělovýchovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy.
V minulosti pravidelné slety patřily k vrcholům života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou
politickou manifestaci.
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Desátý slet v červenci 1938, který se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
výrazným, byť opět marným protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
V centru Prahy byla kvůli akci omezena doprava. Odkloněny byly i tramvajové linky a na dopravu a veřejný
pořádek na místě dohlíželi policisté.

https://zpravy.idnes.cz/vsesokolsky-slet-sokol-pochod-praha-cvicenci-fau/domaci.aspx?c=A180701_091817_domaci_hell

ŽIVĚ: Centrem Prahy budou pochodovat cvičenci. Zahájí 16. všesokolský
slet
1.7.2018

24zpravy.com

str. 00

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv
Všesokolski slet se odehrává jednou za šest let. Ten letošní odstartuje průvod, kteri vyrazí v 10:00 z Václavského
náměstí a projde přes Smetanovo nábřeží na Staroměstské náměstí.
Večer pak v Národním divadle vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém volném čase.
V divadle budou hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo po požáru znovu otevřeno.
Tělovichovná organizace Sokol patřila od svého vzniku před více než 150 lety k hlavním hybatelům českého
společenského života. Její tradici nedokázaly zničit ani zákazy.
V minulosti patřily pravidelné slety k vrcholům života české společnosti, a dva z nich se dokonce změnily v jasnou
politickou manifestaci.
Desáti slet v červenci 1938, kteri se konal v době rostoucího mezinárodního napětí, byl vyjádřením odhodlání
Čechoslováků bránit se proti hrozícímu nacistickému nebezpečí. A vystoupení o deset let později se zase stalo
viraznim, byť opět marnim protestem proti únorovému puči, po kterém se dostala k moci KSČ.
Průvod omezí dopravu v metropoli
V centru Prahy bude kvůli akci omezena doprava. Podle pražského magistrátu je pro průvod povolen takzvani
pohyblivi zábor části vozovky, ale vzhledem k tomu, že organizátoři očekávají účast až třináct tisíc lidí, doporučuje
řidičům do dané oblasti pokud možno nejezdit.
Změny se dotknou i městské hromadné dopravy, odkloněny budou tramvajové linky číslo 2, 9, 17, 18, 22 a 23.
Autobus 194 bude v provozu od 13:00. Na dopravu a veřejni pořádek budou na místě dohlížet policisté.
ŽIVĚ: Centrem Prahy budou pochodovat cvičenci. Zahájí 16. všesokolský slet ŽIVĚ: Centrem Prahy budou
pochodovat cvičenci. Zahájí 16. všesokolský slet ŽIVĚ: Centrem Prahy budou pochodovat cvičenci. Zahájí
16. všesokolský slet
http://www.24zpravy.com/domaci/zive-centrem-prahy-budou-pochodovat-cvicenci-zahaji-16-vsesokolskyslet/206261-zpravy
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Sokolové jsou připraveni na slet. Chystají průvod, hromadná cvičení i
premiéru v Národním divadle
30.6.2018

parlamentnilisty.cz

str. 00

Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce se blíží. XVI. všesokolský slet proběhne
v Praze od 1. do 6. července a nabídne nejen programy hromadných cvičení v Eden Aréně, ale i mnoho dalších
sportovních a kulturních akcí.
Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu se uskuteční hned na úvod 1. července. V zahajovacím sletovém
průvodu se vydá centrem Prahy na 13 000 domácích i zahraničních sokolů. Řada sportovních, společenských
a kulturních akcí pak vyvrcholí divácky atraktivním programem hromadných cvičení. 15 000 cvičenců,
z toho 1 500 ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu 13 skladeb. 11 z nich je připraveno sokolským hnutím,
včetně jedné skladby česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu), s jednou skladbou se představí Česká
asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté ze zahraničí. Letošní ročník připomene i 100 let
samostatné republiky a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové hráli – slet je také součástí oficiálních
oslav výročí.
Dvě tváře hromadných cvičení. Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým
scénickým pojetím a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude program slavnostně
zahájen ve 21:00, následovat bude večerní provedení 11 hromadných skladeb za scénického osvětlení.
O den později bude program zahájen již ve 14:00. Na řadě bude další série 10 skladeb včetně těch pro nejnižší
věkové kategorie. Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu, při kterém
se mj. na ploše sejdou cvičenci ze všech sletových skladeb.
„Každý z obou dnů hromadných cvičení je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou.
Rozhodně neprohloupí ten, kdo se přijde podívat ve čtvrtek i v pátek,“ zve do Edenu náčelník České obce
sokolské Petr Svoboda, který má program v Edenu na starosti.
Vedle sportu také kulturaSlet bude mít tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Například na scéně
Národního divadla u příležitosti slavnostního zahájení vystoupí soubor sokolského Divadla pod Petřínem,
což bude poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají představení ochotníci. Díla předních
českých výtvarníků inspirovaná sletem a Sokolem zase posloužila jako předlohy pro sletové pohlednice. Po Praze
se také chystá mnoho dalších vystoupení, výstav a doprovodných akcí.
„Předsletová horečka u nás vrcholí, na druhou stranu už se ale já i moji kolegové samozřejmě moc těšíme.
Na setkání s ostatními sokoly z Čech i ze zahraničí, s našimi partnerskými organizacemi a hlavně s veřejností.
Jsem ráda, že dokážeme nabídnout tak široký a pestrý program a že naši ochotníci to dotáhli až na prkna
Národního divadla,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Premiéra v Národním divadleNa scéně Národního divadla poprvé za dobu jeho existence odehrají představení
ochotníci – sokolské amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní
spolek Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hlavní dohled nad představením
bude mít režisér Bohumil Gondík. „Je to velký závazek, ale samozřejmě také zážitek, který se v naší divadelní
kariéře asi už nikdy nebude opakovat,“ přiznává režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík.
Sokol Gala: špičkový sport v sokolském podáníProgram Sokol Gala bude přehlídkou toho nejlepšího sokolského
výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům v úterý 3. července v 19 hodin předvede v pražské O2 areně
své dovednosti na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce
sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný
ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců
a mluveným slovem komentátorů. Průvodcem večerem bude i známý divadelní soubor Cirk La Putyka - řada jeho
členů prošla sokolskými oddíly. V programu se objeví třeba i capoeira, mašeři, šerm, taekwondo nebo teamgym.
Mezi sportovci najdeme mnoho mistrů republiky a účastníků z mistrovství Evropy nebo světových šampionátů.
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Vzniká kolekce obrazů se sletovou a sokolskou tematikouLetošní slet navázal na tradici předválečnou tradici,
kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali významní výtvarníci své doby, například Mikoláš Aleš,
Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká obec sokolská letos iniciovala vznik kolekce výtvarných děl
inspirovaných sletovou a sokolskou tematikou, do níž přispěli Stanislav Diviš, Michal Cihlář, Ivan Komárek,
Aleš Najbrt, Pavel Roučka, Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla budou vystavena například během slavnostního
zahájení v Národním divadle či během hromadných cvičení na stadionu v Edenu.
Výzvu jsem přijal velmi rád, protože tématu velkých sportovních akcí se věnuji průběžně. Pro současné obrazy
jsem použil motivy z pátého sletu z roku 1907. Chtěl jsem ale, aby výsledná estetika obrazu byla odlehčená,
veselá a povzbudivá. Není marné se pokoušet pod perutěmi Sokola křísit pohybovou všestrannost mládeže
a zrovna tak propagovat pochopení pro současnou výtvarnou estetiku,“ říká Stanislav Diviš.
"Ni zisk, ni slávu!": společná výstava Národního muzea a České obce sokolské Národní muzeum a Sokol
připravily zajímavou výstavu s názvem "Ni zisk, ni slávu!". V prostorách Tyršova domu budou návštěvníkům
představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů či z pozůstalosti Miroslava Tyrše
a Jindřicha Fügnera. Výstava potrvá do 8. července, otevřeno je každý den od 10.00 do 18.00. Vstupné je zdarma.
Slet v partnerských médiíchČeská televize bude od 1. do 6. 7. denně vysílat sletové zpravodajství ve Sletových
minutách na ČT Sport. Sletový průvod 1. července pokryje přímými vstupy v celkové délce 40 minut. 4. 7. odvysílá
ČT Sport ze záznamu program Sokol Gala, oba programy hromadných cvičení bude vysílat v přímých přenosech
na ČT 2, resp. ČT Sport. Letošní novinkou je přímý přenos pátečního slavnostního zakončení na ČT 1.
V přímých reportážích se z Edenu budou hlásit i reportéři Českého rozhlasu. Obě média spolu s Deníkem navíc
plánují bohaté zpravodajské pokrytí všech sletových událostí. Deník svým čtenářům navíc nabídne před začátkem
sletového týdne speciální sletovou přílohu s řadou užitečných informací pro účastníky i návštěvníky sletového
týdne.
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Sokolove-jsou-pripraveni-na-slet-Chystaji-pruvodhromadna-cviceni-i-premieru-v-Narodnim-divadle-542125

Všesokolský průvod omezí dopravu v Praze
30.6.2018 nasregion.cz str. 00
Zuzana Půrová, Andrea Cerqueirová
Omezení bude platit zhruba od 10 do 14 hodin, průvod půjde po trase Václavské náměstí, 28. října, Národní,
Smetanovo nábřeží, Křižovnická, nám. Jana Palacha, Alšovo nábřeží, Široká, Pařížská, Staroměstské náměstí.
Tradice odstartovala v roce 1882
Pražský magistrát upozorňuje na to, že pro průvod je povolen takzvaný pohyblivý zábor části vozovky,
ale vzhledem k tomu, že organizátoři očekávají účast až 13 tisíc lidí, doporučuje řidičům, aby se v uvedené době
jízdě do této části města pokud možno vyhnuli.
Na Palmovce se uzavřel další vstup do metra, dopravní podnik masivně renovuje. Kde na lidi čekají další
omezení?
Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 první jubilejní slavnost na Střeleckém ostrově. Poté ale Sokol
řadu let nemohl fungovat tak, jak chtěl. V roce 1941 ho rozpustil Reinhard Heydrich, podruhé takto do činnosti
spolku zasáhl v roce 1956 Ústřední výbor Komunistické strany Československa. Znovu založena byla Česká
obec sokolská až v roce 1990.
http://nasregion.cz/praha/vsesokolsky-pruvod-omezi-dopravu-v-praze
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Sokolové míří do metropole
29.6.2018
(cie)

Právo

str. 10

Praha - Střední Čechy

PRAHA – Tradiční průvod centrem Prahy odstartuje tuto neděli XVI. všesokolský slet.
Mezi 10. a 14. hodinou omezí provoz na komunikacích. Trasa vede Václavským náměstím, ulicí 28. října, Národní,
Smetanovým nábřežím, Křižovnickou, nám. Jana Palacha, Alšovým nábřežím, Širokou a Pařížskou
na Staroměstské náměstí. „Organizátoři očekávají účast až 13 tisíc osob, doporučujeme řidičům,
aby se v uvedené době jízdě do této části města pokud možno vyhnuli,“ upozornil magistrát.
Součástí kulturního programu sletu je projekt Kde domov můj. Ve dnech 1. až 4. července bude Národní divadlo
patřit pořadům hudebních, divadelních a tanečních souborů nejen sokolských, ale i dalších těles z oblasti
neprofesionálního umění.
Dne 1. července v rámci slavnostního zahájení všesokolského sletu zahrají sokolská tělesa v historické
budově Národního divadla představení Naši furianti. Dne 2. července kulturní program pokračuje sborovým
koncertem s názvem Česká píseň, 3. července pobaví diváky na Nové scéně divadelní komedie Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu z pera herce, režiséra a dramatika Antonína Procházky a 4. červenec bude celý patřit folklóru.
Folklór na Piazzettě nabídne kromě hudebně-tanečních vystoupení folklorních souborů taneční workshopy našich
nejznámějších lidových tanců. Večer se na Nové scéně mohou diváci těšit na pořad Naše národní, večer
scénického folklóru.
Vstup na všechny akce je zdarma.
Regionalni mutace| Právo - Praha - střední Čechy

Červenec patří sokolům
29.6.2018

Naše Praha 4

str. 01

Titulní strana

Co slaví a jaký program připravili?
více na stranách 6 a 7
Stejná zpráva vyšla také v mutaci Naše Praha 6.

Od sokolů po Pištěka
29.6.2018
(mka)

Aha!

str. 03

Téma

Výstava na Pražském hradě * Jak se měnily uniformy Hradní stráže?
PRAHA – Se vznikem Československa zároveň spatřila světlo světa Hradní stráž. A rychle se stala jedním
ze symbolů mladé republiky. Jak se za 100 let proměnily uniformy jejích příslušníků? To a mnohem více ukazuje
výstava z cyklu Založeno 1918 – Stráž na Hradě pražském.
Hned po vyhlášení republiky byli první strážci Pražského hradu z dejvického Sokola!
„Nikdo nevěděl, jak Rakušané zareagují. Armáda nebyla, sokolové představovali jedinou organizovanou jednotku
v zemi. Proto šli bránit Pražský hrad jako sídlo českých králů ještě před příjezdem Masaryka do země,“ popsal
autor výstavy Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu Praha.
Z kroje k legiím
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První uniformou strážců Hradu tedy byl sokolský kroj. Brzy se vrátil z exilu nejen nově zvolený prezident Tomáš
Garrigue Masaryk (†87), ale i legionáři z Francie, Itálie a pomalu i ti z Ruska. Právě z jejich řad se pak převážně
rekrutovali členové Hradní stráže, která byla za první republiky jediným plně profesionálním útvarem armády.
I proto dostali v roce 1929 speciální historizující uniformy, které byly inspirovány uniformami legionářů.
Ohrožení republiky
Jenže v průběhu 30. let začalo v Evropě přituhovat.
„Když byla republika ohrožena, Hradní stráž přestala nosit reprezentativní uniformy, které nahradil klasický
armádní stejnokroj,“ popsal Špitálník další vývoj. Nakonec přišla německá okupace a vznik vládního vojska,
jehož první prapor měl za úkol střežit prezidenta Emila Háchu (†72) a třetí nádvoří Pražského hradu. „Nikam jinam
ani přístup neměli, zbytek hlídali němečtí vojáci,“ upozornil Špitálník.
Inspirace SSSR
Za komunismu uniformy příslušníků Hradní stráže odpovídaly běžné výstroji. „Ale i tehdy měly
být reprezentativnější, takže na sakách Hradní stráže byly například zlaté knoflíky a vyvedení hodností
bylo inspirováno sovětskou armádou,“ vysvětlil Špitálník.
Jedinečné uniformy pro Hradní stráž se vrátily až po roce 1989, navrhl je Theodor Pištěk (85), jenž dělal například
kostýmy pro Formanova Amadea, za což dostal Oscara. „Inspiroval se různě, třeba u americké armády
nebo u legionářských uniforem,“ doplnil Špitálník. Právě tyto uniformy nosí Hradní stráž dodnes.
Přešívali čepice americké armády Když se po roce 1989 vytvářely nové uniformy pro Hradní stráž, nemohli
tuzemští výrobci pořádně »trefit« čepice. „Proto odjeli do Německa k americké základně v Ramsteinu,
kde v obchůdku koupili čepice amerického letectva. Ty se u nás upravily a zpočátku je vojáci takto upravené
nosili,“ popsal Zdeněk Špitálník.
Modrá i maskáče Příslušníci Hradní stráže nejsou jenom od toho, aby v krásné uniformě stáli na stanovištích
pro potěchu oka návštěvníků Hradu. Jejich úkolem je především chránit sídlo prezidenta. Proto mají vedle
reprezentativních uniforem i ty na »běžnou práci«. I v nich je tam můžete potkat!
Brýle jako dnes Mnohé návštěvníky možná překvapí, že už v 70. letech byly součástí výstroje Hradní stráže
sluneční brýle, které bychom klidně mohli najít v obchodech i dnes! Na svou dobu vypadají velice
moderně.

Sokol ukáže, že nejde jen o cvičení, ale i o českou národní hrdost
29.6.2018 Naše Praha centrum
Oskar Kuptík

str. 06

Téma

Největší (nejen) sportovní událost v České republice je za dveřmi. XVI. všesokolský slet proběhne
od 1. do 6. července a nabídne nejen programy hromadných cvičení v Eden Aréně, ale i mnoho dalších
sportovních a kulturních akcí.
Pro Pražany a návštěvníky Prahy začne slet nádhernou podívanou – sletovým průvodem, který vyrazí v 10 hodin
z Václavského náměstí, projde Národní třídou, přes Smetanovo nábřeží a Palachovo náměstí do Pařížské
a skončí na Staroměstském náměstí. Tam na všechny čeká pódium s hudební produkcí.
Průvodu se zúčastní na 13 tisíc sokolů. Zároveň proběhne tento den také mše v chrámu sv. Víta celebrovaná
kardinálem Dominikem Dukou.
S lampiony na Petřín
Nevšední událostí pro Pražany a skvělou příležitostí pro fotografy bude hned 2. července noční výstup na Petřín.
Začíná se ve 20.15 hodin u Tyršova domu a veřejnost je vítána.
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Pochod na Petřín klikatými cestičkami s lampiony se určitě stane nevšedním zážitkem. Cíl cesty je samozřejmě
u Petřínské rozhledny.
A co divadlo?
Patří k sokolům divadlo a kultura vůbec? No samozřejmě, přesvědčují nás o tom celé dějiny Sokola. Už od svých
počátků byl Sokol společenskou institucí a není divu, že i dnes tak tomu je. Součástí slavnostního zahájení sletu
je totiž divadelní představení, a to hned v Národním divadle. Jak připomenul ředitel divadla Jan Burian, Národní
divadlo od počátku bylo národní institucí, stejně jako Sokol. Nezaštiťoval je žádný stát, ale národní aktivity.
A co se bude hrát a kdo? Ti, co pamatují minulý slet, ví, že se hrála Prodaná nevěsta, které se amatéři ze čtyř
spolků zhostili na výbornou. Letos síly spojily tři spolky. Sokolské Divadlo po Petřínem, Divadelní soubor Lázní
Toušeň, který má k Sokolu blízko, stejně jako folklorní soubor Vycpálkovci. „Když jsme se dozvěděli, že hrajeme
v Národním, hledali jsme v české klasice a samozřejmě nám vyšel vůbec největší titul českého divadla
Naši furianti,“ uvedl režisér představení a principál Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík. Ti, co nevědí, ano,
je to otec sourozenců Gondíkových. Škoda jen, že se na tento unikátní zážitek nedostane divadlo milující
veřejnost.
Umělecké tradice se vracejí
V dějinách Sokola se objevují jména slavných a uznávaných českých umělců. František Ženíšek, Mikoláš Aleš,
Max Švabinský, Alfons Mucha a mnoho dalších spolupracovalo se Sokolem a bylo i jeho členy. Dnešní Sokol
na tyto tradice navazuje. Česká obec sokolská letos iniciovala vznik kolekce děl inspirovaných sokolskou
tematikou. Přispěly opět špičky našeho umění – Stanislav Diviš, Michal Cihlář, Ivan Komárek, Aleš Najbrt, Pavel
Roučka, Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla budou vystavena například během slavnostního zahájení
v Národním divadle či během hromadných cvičení na stadionu v Edenu. Bylo dobrou tradicí, že se vydávaly
pohlednice ke každému sletu, takže i letos se pohlednice s těmito uměleckými díly objeví.
Každý z umělců pojal sokolskou tematiku po svém. Stanislav Diviš (též kapela Krásné nové stroje) uvedl,
že si vzal jako inspiraci motiv ze sletu v roce 1907, kdy sokolové předváděli i bitvu husitů s vojskem císaře
Zikmunda. „Chtěl jsem ale, aby výsledná estetika obrazu byla odlehčená, veselá a povzbudivá. Není marné
se pokoušet pod perutěmi Sokola křísit pohybovou všestrannost mládeže a zrovna tak propagovat pochopení
pro současnou výtvarnou estetiku,“ uvedl Diviš.
Sokol Gala: špičkový sport
Program Sokol Gala je přehlídkou toho nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům
v úterý 3. července v 19 hodin předvede v pražské O2 areně své dovednosti na 500 vystupujících, zástupců
více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska
a Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený
unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Průvodcem
večerem bude i známý divadelní soubor Cirk La Putyka, jehož řada členů prošla sokolskými oddíly. V programu
se objeví třeba i capoeira, mašeři, šerm, taekwondo nebo teamgym.
Mezi sportovci najdeme mnoho mistrů republiky, účastníků z mistrovství Evropy, světových šampionátů
a olympijských her.
Unikátní bonbónek od České televize
Prvním, kdo získal pro Československo zlatou olympijskou medaili, byl sokol Bedřich Šupčík, který ji v roce 1924
v Paříži vybojoval v dnes už neexistující disciplíně. Zvítězil v čase 7,2 sekundy ve šplhu bez přírazu
na osmimetrovém laně. Donedávna se mělo za to, že tento výkon nikdo nezachytil ani fotograficky, natož
na kameru. Stal se malý zázrak.
České televizi se po usilovném pátrání v archivech Mezinárodního olympijského výboru podařilo najít dokonce
filmový záznam. Ten samozřejmě diváci uvidí v průběhu vysílání České televize ze sletu, připravují se jak přímé
přenosy některých akcí, tak také denní souhrny ve zpravodajství.
Výstava Ni zisk, ni slávu!
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Národní muzeum a Sokol připravily zajímavou výstavu s názvem „Ni zisk, ni slávu!“. V prostorách Tyršova domu
mohou návštěvníci vidět předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů či z pozůstalosti Miroslava
Tyrše a Jindřicha Fügnera. Dominantou celé výstavy je originál praporu od Josefa Mánesa pro Sokol Pražský
z roku 1862. Výstava probíhá do 8. července, otevřeno je každý den od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
A konečně o cvičení
Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb. Ve čtvrtek 5. července bude slavnostně
zahájen ve 21 hodin, následovat bude večerní provedení 11 hromadných skladeb za scénického osvětlení.
O den později se začíná již ve 14 hodin. Na řadě bude další série 10 skladeb, včetně těch pro nejnižší věkové
kategorie.
„Každý z programů je originální svým námětem, scénickým provedením, atmosférou. Přijďte se podívat
na oba dny,“ zve do Edenu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který má program v Edenu na starosti.
výběr z programu XVI. všesokolského sletu 2018
2. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa) 14:30–20:00 Program na pódiích 15:00–17:00 Workshop:
Taneční odpoledne s Helenou Peer, ČR (OC Eden) 16:40–17:40 Workshop: Rytmická gymnastika s IA Ollerup,
Dánsko (Tyršův dům) 18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa) 19:00 Koncert
pěveckých sborů „Česká píseň“ (Národní divadlo – Nová scéna)
3. července
14:00–17:00 Vystoupení na pódiích 14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa) 14:30–17:00 Workshop:
Jóga s Jitkou Hilgert, ČR (OC Eden) 15:00 Divadelní představení „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ (Národní
divadlo – Nová scéna) 18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem P. Koblice“ (Divadlo Kampa) 19:00 Sokol
Gala, komponovaný sportovní program (O2 arena)
4. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa) 14:00–17:00 Folklor na Piazzettě – české a moravské
soubory openair (Národní divadlo – Piazzetta) 14:30–17:00 Program na pódiích 17:00–17:50 Workshop:
Streetdance s Gerlev P. E & S. Ac., Dánsko (Tyršův dům) 18:00 Přednáška „Všesokolské slety objektivem
P. Koblice“ (Divadlo Kampa) 18:00–18:50 Workshop: Parkour s Gerlev P. E & S. Ac., Dánsko (Tyršův dům)
19.00 Večer scénického folkloru „Naše národní“ (Národní divadlo – Nová scéna) 21:00 Setkání s lidovými
muzikami (Národní divadlo – Foyer Nové scény)
5. července
14:00, 16:00 Loutkové představení (Divadlo Kampa) 21:00–23:30 I. program hromadných skladeb (Eden Aréna)
6. července
14:00–17:00 II. program hromadných skladeb a slavnostní zakončení sletu (Eden Aréna); Podrobný program
najdete na stránkách slet2018.cz.
o XVI. všesokolském sletu V zahajovacím sletovém průvodu se vydá 1. července centrem Prahy na 13.000
domácích i zahraničních sokolů. Řada sportovních, společenských a kulturních akcí pak vyvrcholí divácky
atraktivním programem hromadných cvičení. Na 15.000 cvičenců, z toho 1500 ze zahraničí, předvede na stadionu
v Edenu 13 skladeb. Celkem 11 z nich je připraveno sokolským hnutím, včetně jedné skladby československé
(symbolicky pojmenované Spolu), s jednou skladbou se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou
skladbou vystoupí hosté z Dánska.
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Stejná zpráva vyšla také v Naše Praha 5 a Naše Praha 8.

Sokolové v neděli slavnostně zahájí XVI. Všesokolský slet. V Národním
divadle zahrají Naše furianty
29.6.2018 rozhlas.cz
Petr Kadeřábek
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Slet bude mít kromě sportovní i svou kulturní část. Na scéně Národního divadla poprvé za dobu jeho existence
odehrají představení ochotníci – sokolské amatérské soubory.
„Tradice hrát pro sokoly v Národním divadle je letitá,“ říká nadšený divadelník a sokol Bohumil Gondík.
„Sokolové zahajovali svoje slety tím, že šli na představení do Národního divadla a ansámbl Národního divadla
jim zahrál.“ Od roku 2006 ale sokolové zahajují slety vlastním představením. Při minulém sletu v roce 2012
začínal slet Prodanou nevěstou v pražském Divadle ABC.
Letošní slet zahájí komedie Ladislava Stroupežnického Naši furianti. „Tentokrát měli sokolové štěstí a mohli
si k výročí 100 let od vzniku Československé republiky pronajmout Národní divadlo,“ usmívá se Bohumil Gondík,
který je režisérem letošního představení. „Toto představení nastudovaly hned dva divadelní soubory. Je to Divadlo
pod Petřínem a Divadelní spolek Lázně Toušeň. A protože vím, že je dobře, když se na jevišti objeví živá muzika,
tak jsem si pozval Vycpálkovce.“
Hudebníci ze Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka vybrali několik písniček, které dokreslí atmosféru
představení. Z obrovského jeviště Národního divadla mají někteří aktéři trochu obavy. „Bude to tak velký zážitek,
že na konci bude muset být resuscitace,“ žertuje vedoucí muziky Martin Terray.
Celkem se na prknech Národního divadla vystřídá asi 40 lidí. Součástí dekorace je i skutečná pípa. „ My tam
máme hospodskou zábavu a pouť. No a na pouti se točí pivo. Tak tam máme pípu, kde točíme pivo. Samozřejmě
je ale nealkoholické,“ směje se Bohumil Gondík.
Slavnostní představení ve Zlaté kapličce bude pro ochotníky velkou událostí. „Je to velký závazek,
Ale samozřejmě také zážitek, který se v naší divadelní kariéře asi už nikdy nebude opakovat,“ přiznává režisér
Bohumil Gondík.
Sokol má v současné době asi 160 tisíc členů. Umělecké činnosti se věnuje asi 3.000 sokolů.
https://region.rozhlas.cz/sokolove-v-nedeli-slavnostne-zahaji-xvi-vsesokolsky-slet-v-narodnim-divadle-7556464

Všesokolský slet: průvod, cvičení, akce a zajímavosti
29.6.2018
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Všesokolský slet je svátkem všech Sokolů. Před šesti lety jím Česká obec sokolská oslavila sto let od svého
založení, letošní slet je neodmyslitelnou součásti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Sokolskými oslavami bude Praha žít první červencový týden.
Letos na začátku července se po šesti letech do Prahy opět sjedou členové okresních, župních a krajských
sokolských obcí, aby během vystoupení na XVI. Všesokolském sletu předvedli to, co tři čtvrtě roku nacvičovali.
Nepůjde jen o hromadná cvičení tisíců cvičenců, která se odehrají5. a 6. července. Součástí oslav bude
také sletový průvod, divadelní představení, taneční, gymnastická i folklorní vystoupení, noční výstup na Petřín
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anebo promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který v sobotu 30. června dopoledne
celý program odstartuje. Přijďte se na něj podívat do Jižních zahrad Pražského hradu!
Prahou projde sokolský průvod
Sokolské týdenní oslavy zahájí v neděli 1. července tradiční sletový průvod centrem Prahy. Přijďte sokolům
ve sletových úborech i v sokolských krojích, s prapory a vlajkami a doprovodem několika dechovek zamávat
z chodníků podél trasy, která povede z Ulice 28. října v dolní části
Václavského náměstí po Národní třídě a přes Smetanovo nábřeží a Křižovnickou ulici na náměstí J. Palacha
a kolem Rudolfina dál Širokou ulicí do Pařížské a na Staroměstské náměstí. Tam bude na pódiu připraven
moderovaný program.
Právě na Staroměstském náměstí (a také na Malostranském náměstí, v Tyršově domě na Malé Straně a v Edenu)
vyrostou čtyři pódia, na nichž se během týdne budou střídat taneční, gymnastické i folklorní skupiny od nás
i ze zahraničí. Většina vystoupení zapojí diváky, přihlížející a kolemjdoucí do děje a nabídne jim krátké lekce
tance, jógy, rytmické gymnastiky, pohybových variací či divadelní improvizace.
Divadlo, výstavy a hra
Všesokolský slet bude tradičně provázet kulturní program Kde domov můj. Zahrnuje například divadelní
představení nastudované sokolskými spolky v historické budově Národního divadla, koncerty a divadelní
představení na Nové scéně a na Piazzettě, a také komentované prohlídky Národního divadla. Těch se může
zúčastnit kdokoliv, ovšem je nutná rezervace předem, pro členy Sokola platí zvýhodněné ceny. Prohlídky
se chystají v pondělí, úterý a ve středu 2., 3. a 4. července vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Chybět nebudou
ani loutková představení pro děti, slavnostní předpremiéra filmu Dobrý život sokola Bendy v kině Lucerna,
přednášky a výstavy. V Tyršově domě budou k vidění předměty z pozůstalosti Miroslava Tyrše a Jindřicha
Fügnera i ty, které jsou spojené s historií Sokola a všesokolských sletů. Druhá výstava nabídne přehlídku
u Lichtenštejnského paláce. Jeho interiéry si můžete ve čtvrtek 5. července v době sletu prohlédnout v rámci
dne otevřených dveří.
20 zajímavostí o Sokolu a všesokolských sletech
Sokol aneb Českou obec sokolskou založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Stanovy spolku předložili
na c.k. místodržitelství v prosinci 1861, ustavující valná hromada se sešla 16. února 1862 – to je také oficiální
datum založení Sokola.
První prapor a návrh prvních krojů namaloval Josef Mánes, později je upravil František Ženíšek. Rudou
garibaldovskou košili v barvě svobody doplňovala černohorská čapka s pérem (ostatně od černohorských
revolucionářů vzešel i samotný název spolku) a šedá kajda, připomínající kožený kabátec polských kozáků.
Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování
„bratře“.
První veřejné cvičení se odehrálo již v roce 1862 při svěcení praporu Sokola Pražského, v květnu 1867
se na již neexistujícím Rohanském ostrově v dnešním Karlíně konalo veřejné cvičení s hudbou.
První všesokolský slet v červnu 1882 na Střeleckém ostrově, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka
dr.Miroslava Tyrše, připomněl 20. výročí založení Sokola.
Kromě první a druhé světové války a doby komunistického režimu, kdy Sokol oficiálně nemohl působit, se slety
většinou konaly po šesti letech.
Díky sokolským organizacím ve Slovinsku, Srbsku, na Slovensku či v Americe tradice sletů pokračovala i v době,
kdy se ve vlasti konat nemohly.
II. všesokolský slet 1891 se uskutečnil během Jubilejní výstavy v Královské oboře.
Stránka 61 z 108

III. všesokolský slet 1895 proběhl v době Národopisné výstavy českoslovanské a poprvé se konal na letenské
pláni. Poprvé se také v rámci sletu konalo slavnostní divadelní představení Smetanovy Prodané nevěsty.
V. všesokolský slet 1907 trval čtyři týdny, v doplňkovém programu byl například plavecký závod ve Vltavě.
Na VI. všesokolském sletu 1912, který se konal na Letné a trval pět týdnů, cvičilo a závodilo přes 30 000 sokolů,
diváků přišlo desetkrát tolik.
VII. všesokolský slet 1920 se konal jako poslední na letenské pláni a zároveň jako první v samostatném
Československu. Vystřídalo se přes 100 000 cvičenců, sledovalo je přes 500 000 diváků, přítomen byl i prezident
Masaryk.
VIII. všesokolský slet 1926 se konal na Strahově, počet cvičenců se blížil 150 000, diváků se sešlo 800 tisíc.
Součástí sletu byly první sletové lyžařské závody v Jilemnici.
IX. všesokolský slet 1932 oslavil 100. výročí narození Miroslava Tyrše. Běhu z devíti míst Česka se účastnilo
přes 39 000 běžců, v Tatrách a v Krkonoších se konaly zimní sletové hry. Cvičenců přijelo téměř 190 tisíc, diváků
bylo přes milion.
Na X. všesokolském sletu 1938 v době sílící fašistické hrozby cvičilo 350 000 sokolů a sledovalo
je přes dva miliony diváků.
XI. všesokolský slet 1948 se uskutečnil až po únorovém puči komunistů, počet cvičenců překonal půl milionu.
Během průvodů došlo k demonstracím proti režimu a prezidentu Gottwaldovi, následné represe postihly
přes 11 000 členů Sokola.
Důkazem, že Sokol opět vzlétl, byl XII. všesokolský slet 1994. Konal se po 46leté přestávce na Strahově
a vystoupilo na něm asi 23 000 cvičenců. ¨
XIII. všesokolský slet 2000 byl součástí akce Praha – evropské město kultury 2000. Celkem si na Strahově
zacvičilo 25 000 lidí.
XIV. všesokolský slet 2006 se konal opět na Strahově, celkem cvičilo zhruba 20 000 osob, XV. všesokolský slet
2012 se konal v Edenu v Praze-Vršovicích, vystoupilo na něm asi 10 500 cvičenců. Historickou premiéru mělo
divadelní představení Prodané nevěsty, společně nastudované několika sokolskými soubory z Pyšel, Lázní
Toušeň, Slatiňan a pražských Vinohrad.
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Vsesokolsky-slet--pruvod--cviceni--akce-a-zajimavo.aspx

Jak se měnily uniformy Hradní stráže? Od Sokolů po Pištěka
29.6.2018 ahaonline.cz
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Se vznikem Československa zároveň spatřila světlo světa Hradní stráž. A rychle se stala jedním ze symbolů
mladé republiky. Jak se za 100 let proměnily uniformy jejích příslušníků? To a mnohem více ukazuje výstava
z cyklu Založeno 1918 Stráž na Hradě pražském.
Hned po vyhlášení republiky byli první strážci Pražského hradu z dejvického Sokola! „Nikdo nevěděl,
jak Rakušané zareagují. Armáda nebyla, Sokolové představovali jedinou organizovanou jednotku v zemi. Proto
šli bránit Pražský hrad jako sídlo českých králů ještě před příjezdem Masaryka do země,“ popsal autor výstavy
Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.
Z kroje k legiím
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První uniformou strážců Hradu tedy byl sokolský kroj. Brzy se vrátil z exilu nejen nově zvolený prezident Tomáš
Garrigue Masaryk (†87), ale i legionáři z Francie, Itálie a pomalu i ti z Ruska. Právě z jejich řad se pak převážně
rekrutovali členové Hradní stráže, která byla za první republiky jediným plně profesionálním útvarem armády.
I proto dostali v roce 1929 speciální historizující uniformy, které byly inspirovány uniformami legionářů.
Ohrožení republiky
Jenže v průběhu 30. let začalo v Evropě přituhovat. „Když byla republika ohrožena, hradní stráž přestala nosit
reprezentativní uniformy, které nahradil klasický armádní stejnokroj,“ popsal Špitálník další vývoj. Nakonec přišla
německá okupace a vznik Vládního vojska, jehož první prapor měl za úkol střežit prezidenta Emila Háchu (†72)
a třetí nádvoří Pražského hradu. „Nikam jinam ani přístup neměli, zbytek hlídali němečtí
vojáci,“ upozornil Špitálník.
Přešívali americké čepice
Když se po roce 1989 vytvářely nové uniformy pro Hradní stráž, nemohli tuzemští výrobci
pořádně »trefit«čepice. „Proto odjeli do Německa k americké základně v Ramsteinu, kde v obchůdku koupili čepice
amerického letectva. Ty se u nás upravily a zpočátku je vojáci takto upravené nosili,“ popsal Zdeněk Špitálník.
17 fotografií
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/148953/jak-se-menily-uniformy-hradni-straze-od-sokolu-popisteka.html

Senioři navštívili slet
29.6.2018 Hranický týden
Martina Šostoková

str. 10

U nás doma

Krásné sportovní odpoledne zažili obyvatelé hranického Domova seniorů, kteří v sobotu 26. května navštívili
házenkářskou halu TJ Cement Hranice.
Zde se konal Župní slet Sokolů, který byl zahájen slavnostním průvodem z Masarykova náměstí. Akce se konala
v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR a 90. výročí otevření hranické sokolovny. V devíti cvičebních skladbách měli
senioři možnost zhlédnout a povzbudit všechny cvičence Sokola, včetně malých dětí z mateřských škol. Sportovní
odpoledne se všem seniorům velmi líbilo.

Před sto deseti lety se narodil pedagog a sokolský činitel Oldřich
Dobrovolný
29.6.2018 prostejov.eu str. 00
Historička Hana Bartková
Středoškolský profesor a významný činitel Sokola zemřel v koncentračním táboře.
Narodil se 1. července 1908 v Jihlavě, kde absolvoval gymnázium. Potom studoval na brněnské univerzitě
tělesnou výchovu a zeměpis. Krátce působil na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Od 1. září 1934 do 8. října 1941
působil jako středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Prostějově. Učil zde tělesnou výchovu a češtinu.
Oldřich Dobrovolný byl Sokolem tělem i duší. Již od dětství se zapojoval do sokolské činnosti v Jihlavě. V těchto
aktivitách pokračoval i po příchodu do Prostějova. Byl cvičencem, cvičitelem, ale i náčelníkem Sokola I Prostějov
a později také prostějovské sokolské župy. Závodně plaval, byl nadšeným lyžařem, milovníkem turistiky a lehké
atletiky. Podílel se také na sportovních úspěších školy. Organizoval veřejná cvičení a tělocvičné akademie.
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Zároveň také připravil středoškolské hry konané ve dnech 9. – 12. června 1938 v rámci
všesokolského
sletu
v Praze.
„Jeho stále usměvavá tvář, milý a nezapomenutelný pohled do jeho očí, velice laskavá slova povzbuzení
s nádechem pravého bratrství, takový byl náš župní náčelník, člověk, který nikomu neublížil a svou vrozenou
mírnou povahou nekomandoval, ale okouzloval každou cvičební hodinu své milé bratry, jak je často oslovoval,“
uvádí se ve vzpomínce na Oldřicha Dobrovolného v almanachu „Svým nesmrtelným“ (1948) prostějovské
sokolské župy.
Těžce nesl okupaci našich zemí. Zapojil se do sokolského odboje. V rámci akce Sokol byl 8. října 1941 zatčen.
6. března 1942 byl transportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Zde 28. března 1942 ve svých třiatřiceti
letech zemřel. Jeho jméno je v Prostějově uvedeno na pamětních deskách v budově bývalé reálky (nynější SOŠ,
nám. E. Husserla 1) a v budově sokolovny na Skálově náměstí.
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/pred-sto-deseti-lety-se-narodil-pedagog-a-sokolsky-cinitel-oldrichdobrovolny.html

Říčany připravují velkolepé oslavy vzniku republiky
29.6.2018

stredoceskenovinky.cz

str. 00

Městské slavnosti v Říčanech se v letošním jubilejním roce ponesou v duchu první republiky. Dobovou atmosféru
navodí hudba, kostýmy i doprovodný program.
Prahu s městem Říčany spojí 9.9. několik jízd stoleté parní lokomotivy. Jízdenky jsou již v předprodeji. Masaryka
na říčanském nádraží přivítají a doprovodí na náměstí členové mnoha spolků. Místní koleje ozdobí velmi vzácný
exponát – originál salonní vůz TGM. Zasazena bude i památeční lípa v parku A. Švehly. Slavnosti vygradují
koncertem známé rodačky Anety Langerové. Stredoceskenovinky.cz o tom informovala mluvčí města Říčany
Kateřina Lauerová.
V tradičním zářijovém termínu proběhnou v Říčanech městské slavnosti. Významné výročí, které letos
naše republika slaví, propojí seriál akcí počínaje právě městskými slavnostmi 9. 9. 2018. V tento den se Říčany
navrátí zpět v čase do dob první republiky. Jak by asi vypadala návštěva TGM v Říčanech? Organizátoři se pokusí
navodit tehdejší atmosféru - kostýmy, hudba, dobový program. Na říčanském nádraží bude po celý den vystaven
originál prezidentského vagonu, který TGM dostal ke svým 80. narozeninám. Cestoval s ním nejen po vlasti
a na zahraniční návštěvy, ale i za odpočinkem.
Historická parní lokomotiva, která je nepřetržitě v provozu sto let, bude spojovat hlavní město a Říčany několikrát
denně. Jízdu nově rekonstruovaným vlakem oživí hudební produkce.
V Mladé Boleslavi uctili památku obětí komunistického režimu
Okolo 13. hodiny vlakem do Říčan přijede vzácná návštěva. „Věříme, že Říčaňáci přijdou v hojném počtu přivítat
státníka jemuž vděčíme za vznik samostatného Československa“ říká místostarostka Hana Špačková (Klidné
město) a doplňuje „Výjimečná událost si zaslouží i výjimečnou atmosféru. Uvítáme, když i návštěvníci akce
podpoří naši snahu o autenticitu a přinesou vlajky, případně přijdou dobově oblečeni“.
O oficiální přivítání se postarají spolky s dlouholetou tradicí jako hasiči, skauti, sokolové, baráčníci. Poté bude
průvod pokračovat do centra města. Než však dorazí na náměstí do tábora legionářů zasadí ještě památeční lípu
v parku A. Švehly. Na náměstí pak bude pekař s nůší housek, ochutnat bude možné kávu z dobového stánku
a dobroty připravené restaurací Labuť. Děti se povozí na dřevěném kolotoči, vyzkouší si třeba historickou
hasičskou ruční stříkačku. Ukázky přiblíží život legionářů a o jejich útrapách v první světové válce bude vypovídat
i výstava ve stanu a v říčanském muzeu.
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I letos bude součástí slavností přehlídka organizací pro sport a volný čas. Slavnosti vyvrcholí koncertem známe
rodačky Anety Langerové, která vystoupí po skupině Javory.
Rozsah letošních městských slavností je nebývalý. K již tradičním spolupořadatelům z muzea se připojili zástupci
místních spolků.

http://www.stredoceskenovinky.cz/sid=64120a34bc86cb87f0d401dec607985d/zpravy/regiony/ricany-pripravujivelkolepe-oslavy-vzniku-republiky/
Tato zpráva vyšla také v prvnizpravy.parlamentnilisty.cz

Tipy pro volný čas
29.6.2018
/duk/

E15

str. 14

Nakonec

HUDBA
Festival Aerodrome
Jeden z největších letošních hudebních festivalů se do soboty koná na letišti v Panenském Týnci. Hlavní hvězdou
dnešního programu jsou Chvrches, Lana Del Rey, Halestorm či Stone Sour, v sobotu budou hlavní časy patřit
skupinám Nine Inch Nails nebo Limp Bizkit. Celkem festival, jehož je deník E15 mediálním partnerem, nabídne
čtyři scény.
ZÁBAVA
Hejnické slavnosti
Před bazilikou Navštívení Panny Marie se v sobotu a neděli uskuteční Hejnické slavnosti navazující na tamní
tradiční pouť. Návštěvníky čeká řemeslný jarmark či kolotoče a v sobotu večer ohňostroj. Součástí programu jsou
i koncerty, například Davida Kollera, Petra Spáleného, Pokáče či Fast Food Orchestra.
SPORT
Sokolský průvod Prahou
V neděli začíná v Praze týdenní XVI. všesokolský slet, kterého se zúčastní zhruba 13 tisíc sokolů z Česka
i zahraničí. Jeho úvod obstará pestrobarevný sletový průvod, který začne v neděli v 10.00 hodin na Václavském
náměstí a projde Národní třídou přes Smetanovo nábřeží či Rudolfi num s cílem na Staroměstském náměstí.
GASTRO
České PivoPění
Šestý ročník Českého PivoPění v sobotu odpoledne hostí Smíchovská náplavka.
Akce nabídne možnost ochutnat nejen pivní speciály z produkce zhruba dvou desítek malých českých pivovarů,
ale i vína a pálenky. Na lodi Cargo Gallery pak bude umístěna hudební scéna, na níž vystoupí Marek Ztracený,
Gipsy.cz a další.
HISTORIE
Královské slavnosti na hradě Svojanov
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Středověký hrad Svojanov na Svitavsku bude o víkendu místem tradičních Královských slavností.
Jejich
cílem
je připomenout 740 let od smrti Přemysla Otakara II. Na programu jsou královský průvod, ukázky
středověkých palných zbraní či řemesel nebo tanečnice a bubeníci.
Veřejnosti budou přístupny i prostory hradu.

Slet sokolů ovládne stadiony i divadlo
28.6.2018 Mladá fronta DNES
Jan Bohata

str. 19

Praha

Hromadná vystoupení, sport i divadlo, to vše bude součástí XVI. všesokolského sletu.
MALÁ STRANA Méďové, Siluety, Cirkus, Ženobraní anebo Borci. Nejde o tajné kódy, ale seznam názvů
hromadných skladeb, které zazní příští týden na vršovickém stadionu v Edenu v rámci XVI. všesokolského sletu.
Velkolepou akci doprovodí také slavnostní průvod Prahou, pódiová vystoupení, koncerty, mše nebo výstavy.
Slet se stane rovněž připomínkou 100. výročí vzniku Československa. Sokolové stáli v říjnu 1918 u zrodu
republiky a jejich vrcholné sletové akce se v metropoli odehrávaly i ve zlomových „osmičkových“ rocích osudných
pro Československo. Tedy v létě 1938 a 1948.
Nabitý program budou mít v Praze od neděle 1. července do pátku 6. července nejen sokolové. „Z programu
je těžké vybrat jednotlivé body. Upozornil bych na tři: jde o průvod Prahou, který začne na Můstku, pódiová
vystoupení, jež budou k vidění na Staroměstském a Malostranském náměstí a v Edenu. A samozřejmě hromadné
skladby na stadionu v Edenu,“ zve na slet Zdeněk Kubín z České obce sokolské (ČOS). Průvodu se podle
jeho odhadů zúčastní 20 tisíc lidí.
Sokolové se představí například během přehlídky Sokol Gala v úterý 3. července v libeňské O2 areně. „Divákům
zde předvede své dovednosti na 500 vystupujících,“ zvou pořadatelé.
Nepůjde však jen o akce spojené s kulturou těla, ale též ducha. V rámci sletu se odehraje představení
Našich furiantů v Národním divadle, tou hlavní akcí v historické budově však bude slavnostní zahájení celého
sletu.
Ke zhlédnutí budou též atraktivní expozice. „V Tyršově domě se otevře výstava ‚Ni zisk, ni slávu‘. K vidění
zde bude řada zajímavých předmětů a připomínek na sokolské osobnosti,“ uvedl Kubín.
„XVI. všesokolský slet se stane také součástí oslav 100. výročí konce první světové války a vzniku samostatného
československého státu,“ upozornila starostka Sokola Hana Moučková.
Sokol spojoval v odporu
Během těchto sta let se mimořádně do paměti lidí vryla dvě sokolská setkání. Přes čtyři hodiny trval průvod
30 tisíc lidí Prahou při X. všesokolském sletu v červnu 1938. Nesl se v duchu odhodlání bránit republiku
před nacistickým Německem.
Jeho součástí se staly dny brannosti a armády. „Ta vyčlenila pro program vojenského dne 2 912 poddůstojníků
a mužů, 41 důstojníků, 12 nákladních a 22 osobních automobilů, 55 motocyklů, 8 děl, 351 koní a 132 letounů,“
popsal sletový den armády Karel Straka z Vojenského historického ústavu.
Na strahovském stadionu tehdy vystoupily stovky příslušníků spojeneckých námořníků a vojáků královské
jugoslávské a rumunské armády. „K dynamické exhibici motorizovaných jednotek patřily působivé jízdní figury
motocyklistů, kteří proskakovali hořícím kruhem,“ popsali vystoupení československých vojáků historici.
Při letecké přehlídce exceloval „Král vzduchu,“ vynikající akrobat František Novák.
Vzdor proti vládě KSČ a vzpomínka na odstoupivšího prezidenta Edvarda Beneše se staly symbolem
XI. všesokolského sletu v létě 1948. „Trapné a pobuřující provokace se udály při pochodu sokolského průvodu
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na Staroměstském náměstí před tribunou s Klementem Gottwaldem,“ rozhořčeně popsal
komunistický ministr informací Václav Kopecký protesty proti vládě KSČ.
Represe se dostavily vzápětí. Akční výbory Národní fronty vyloučily na podzim 1948
ze sokolských jednot okolo 11 tisíc členů.
***
Fakta XVI. všesokolský slet 1. července * V 10.00 vyjde z Václavského náměstí slavnostní průvod, který projde
centrem a vyvrcholí na Staroměstském náměstí. * Od 14.00 proběhne mše v katedrále sv. Víta. V 19.00 bude slet
slavnostně zahájen v Národním divadle. 5. a 6. července * V Eden Aréně proběhne vystoupení hromadných
skladeb. I. program se uskuteční ve čtvrtek od 21.00. II. program je plánován na pátek od 14.00 v denním světle.
8. července * Do tohoto dne je v Tyršově domě přístupná výstava „Ni zisk, ni slávu“ o osobnostech Sokola.
Představí i zakladatele Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše.

HRAD nejdřív střežili sokolové!
28.6.2018 Blesk str. 08
Michaela Kalkusová

čechy morava

PRAHA – Se 100. výročím založení republiky zároveň slaví 100 let také Hradní stráž. Málokdo ví, že jako první
Pražský hrad hlídali v roce 1918 sokolové, či že za protektorátu byly Hradní stráže dokonce dvě!
Když bylo v říjnu roku 1918 vyhlášeno samostatné Československo, Pražský hrad jako sídlo českých králů
se vydali chránit sokolové.
„Armáda nebyla, sokolové představovali jedinou organizovanou jednotku v zemi. V Dejvicích ukořistili rakouské
zbraně a obsadili strážnice na Hradě,“ popsal autor výstavy Stráž na Hradě pražském Zdeněk Špitálník
z Vojenského historického ústavu.
Když přijel na Hrad nově zvolený prezident Tomáš Garrigue Masaryk (†87), začali se ze zahraničních bojů vracet
i první legionáři. Ti pak také v dohledu nad Hradem sokoly nahradili, což se odrazilo třeba na uniformách, které
byly také legionářské!
Stráž na Hradě pražském
Poslední výstava z cyklu Založeno 1918, který přípomíná 100 let republiky, začíná dnes. Návštěvníky díky téměř
150 dobovým fotografiím provede celou stoletou historií tohoto vojenského útvaru, včetně období protektorátu,
Pražského povstání, komunismu i sametové revoluce. Fotografie jsou doplněny o muzejní exponáty, především
uniformy a součásti výstroje z jednotlivých epoch.
Jediná profesionální jednotka
Za první republiky byla Hradní stráž jediná plně profesionální jednotka armády. „Jejich úkolem bylo střežit sídlo
prezidenta, ale zároveň také mít reprezentativní vzhled, umět cizí jazyky, tehdy hlavně němčinu a francouzštinu,
aby dokázali poradit turistům. Měli být skutečnou vizitkou armády,“ vysvětlil Zdeněk Špitálník.
Jedni hlídali Háchu, druzí Beneše!
Smutnou kapitolou historie Hradní stráže je období druhé světové války. Za protektorátu v Praze vzniklo Vládní
vojsko, jehož první prapor hlídal prezidenta Emila Háchu. „Úkoly se ale smrskly jen na ostrahu třetího nádvoří
a prezidentského sídla v Lánech. Ostatní prostory střežili němečtí vojáci,“ popsal Zdeněk Špitálník. V Londýně
měl svou vlastní stráž prezident Edvard Beneš (†64), ta se starala o jeho bezAutor pečnost.
Na vojnu na Hrad!
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Období komunismu je vystaveno v chodbě vymalované příznačnou rudou barvou. Tehdy přestala být Hradní stráž
profesionální jednotkou a mohli do ní i vojáci základní služby. „Šlo o prestižní post, velkou výhodou byla služba
v Praze a po vojně se mohli lépe uchytit třeba u Veřejné bezpečnosti,“ konstatoval Zdeněk Špitálník.
Bojovali při povstání
Vojáci, kteří střežili Hrad za protektorátu, si během Pražského povstání zachovali vojenskou
čest. „Nebyli to kolaboranti, a jak mohli, do povstání se, nutno říci úspěšně, zapojili,“ uvedl
Zdeněk Špitálník.
Změny po revoluci
Velké změny Hradní stráž zažila po pádu komunismu. Události roku 1989 její členové prožívali jako jiní. „Vytvořili
svůj stávkový výbor, měli i požadavky na změny, velitel - navštívil na základě jejich podmínek Občanské fórum,“
popsal Zdeněk Špitálník. Stráž dostala nové uniformy od Theodora Pištěka (85), vznikla motocyklová jednotka.
Od roku 2004 je Hradní stráž opět plně profesionálním útvarem.
Za Kde: kolik: Kdy: Tereziánské 28. Samostatná na paláce Pražském června (pod křídlo – 31. Býčími hradě října
Starého schody) 2018 královského)
vstupenka 50,- Kč, děti 20,- vstupenka Kč, společná – dospělí o1918 – dospělí na výstavy 150 z Kč, cyklu děti Založeno 70 Kč. -

SLAVNÝ SVĚT SOKOLŮ
28.6.2018 Reflex
DAN HRUBÝ

str. 96

Á propos

ZAČÍNÁ XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
REFLEX PŘIPRAVIL SPECIÁL
NOVÝ SPECIÁL REFLEXU se věnuje historii i současnosti Sokola. A to v roce, na nějž připadá XVI. všesokolský
slet a zároveň si připomínáme sté výročí vyhlášení Československé republiky.
Oboje spolu úzce souvisí.
V DĚJINÁCH SOKOLA se vždy odrážely dějiny země, a naopak v osudech země se promítaly osudy největšího
českého spolku. Nemohlo se stát, aby Československo vzkvétalo a Sokol upadal. A naopak, aby u nás vládl
takový režim, který by popřel základní lidské a občanské svobody, a zároveň Sokol bez problémů fungoval.
V tom se dějiny Sokola s dějinami československé a české státnosti překrývají, jak tomu není v případě žádného
jiného spolku nebo organizace. Není divu, vždyť počet členů Sokola vystoupal na konci třicátých let až k jednomu
miliónu. Sokolové byli všude – v armádě, mezi členy demokratických politických stran, v řadách vzdělanostní
elity, živnostníků i umělců. Sokol se stal spojujícím tmelem společnosti napříč sociálními i společenským vrstvami.
A tuto úlohu přirozeně plnil zejména v převratných, bohužel často krizových okamžicích.
V roce 1918, bezprostředně po vyhlášení československé samostatnosti, vystupují dobře organizovaní sokolové
jako reprezentanti branné moci, která zabraňuje chaosu a – symbolicky – zajišťuje ostrahu Pražského hradu jako
sídla prvního československého prezidenta. V roce 1938 demonstrují sokolové odhodlání čelit německé agresi,
a jakkoli k přímému vojenskému střetu nedojde, zapojí se vzápětí řada příslušníků Sokola do odboje.
Na čtyři tisíce jich během války zahynou.
Konečně sokolové demonstrují v létě 1948, tedy několik týdnů po komunistickém puči, před zraky Gottwalda,
jeho ženy Marty a dalších pohlavárů nového režimu svou loajalitu Benešovi a demokracii.
Vzápětí dojde pod záminkou sloučení socialistické tělovýchovy k faktické i právní likvidaci spolku.
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Po roce 1989 se Sokol přirozeně změnil. Étos příslušnosti k slavné organizaci i mezigenerační a společenská
solidarita však přetrvávají. Dvě třetiny členů jsou dnes mladší 26 let, to je moderní tvář Sokola.
***
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
začne 1. července dopoledne, kdy ve Sletovém průvodu projde centrem Prahy na 13 000 domácích i zahraničních
sokolů doprovázených 11 kapelami. Slet bude trvat celkem šest dní. Vrcholový sport se předvede na Sokol Gala
3. července v O2 areně, kde vystoupí na 500 sportovců včetně mistrů republiky a českých reprezentantů. Sletový
týden, během něhož například sokolští divadelníci jako první ochotníci v historii odehrají představení v Národním
divadle, vyvrcholí 5. a 6. července hromadným sletovým cvičením. Na 15 tisíc cvičenců předvede v Eden Aréně
ve dvou rozdílných programech celkem 13 sletových skladeb.

Slavný svět sokolů
28.6.2018 reflex.cz
DAN HRUBÝ

str. 00

Hlavní články

Nový speciál Reflexu se věnuje historii i současnosti Sokola. A to v roce, na nějž připadá XVI. všesokolský slet
a zároveň si připomínáme sté výročí vyhlášení Československé republiky. Oboje spolu úzce souvisí.
V dějinách Sokola se vždy odrážely dějiny země, a naopak v osudech země se promítaly osudy největšího
českého spolku. Nemohlo se stát, aby Československo vzkvétalo a Sokol upadal. A naopak, aby u nás vládl
takový režim, který by popřel základní lidské a občanské svobody, a zároveň Sokol bez problémů fungoval.
V tom se dějiny Sokola s dějinami československé a české státnosti překrývají, jak tomu není v případě žádného
jiného spolku nebo organizace. Není divu, vždyť počet členů Sokola vystoupal na konci třicátých let až k jednomu
miliónu. Sokolové byli všude – v armádě, mezi členy demokratických politických stran, v řadách vzdělanostní
elity, živnostníků i umělců. Sokol se stal spojujícím tmelem společnosti napříč sociálními i společenským vrstvami.
A tuto úlohu přirozeně plnil zejména v převratných, bohužel často krizových okamžicích.
V roce 1918, bezprostředně po vyhlášení československé samostatnosti, vystupují dobře organizovaní sokolové
jako reprezentanti branné moci, která zabraňuje chaosu a – symbolicky – zajišťuje ostrahu Pražského hradu
jako sídla prvního československého prezidenta.
V roce 1938 demonstrují sokolové odhodlání čelit německé agresi, a jakkoli k přímému vojenskému střetu
nedojde, zapojí se vzápětí řada příslušníků Sokola do odboje. Na čtyři tisíce jich během války zahynou.
Konečně sokolové demonstrují v létě 1948, tedy několik týdnů po komunistickém puči, před zraky Gottwalda,
jeho ženy Marty a dalších pohlavárů nového režimu svou loajalitu Benešovi a demokracii. Vzápětí dojde
pod záminkou sloučení socialistické tělovýchovy k faktické i právní likvidaci spolku.
Po roce 1989 se Sokol přirozeně změnil. Étos příslušnosti k slavné organizaci i mezigenerační a společenská
solidarita však přetrvávají. Dvě třetiny členů jsou dnes mladší 26 let, to je moderní tvář Sokola.
XVI. všesokolský slet začne 1. července dopoledne, kdy ve Sletovém průvodu projde centrem Prahy na 13 000
domácích i zahraničních sokolů doprovázených 11 kapelami. Slet bude trvat celkem šest dní. Vrcholový sport
se předvede na Sokol Gala 3. července v O2 areně, kde vystoupí na 500 sportovců včetně mistrů republiky
a českých reprezentantů. Sletový týden, během něhož například sokolští divadelníci jako první ochotníci v historii
odehrají představení v Národním divadle, vyvrcholí 5. a 6. července hromadným sletovým cvičením.
Na 15 tisíc cvičenců předvede v Eden Aréně ve dvou rozdílných programech celkem 13 sletových skladeb.

http://www.reflex.cz/clanek/88170/slavny-svet-sokolu
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Hrad nejdřív střežili sokolové! Nová výstava k založení Československa
odkrývá historii Hradní stráže
28.6.2018

24zpravy.com

str. 00

Když bylo v říjnu roku 1918 vyhlášeno samostatné Československo, Pražský hrad jako sídlo českých králů se
vydali chránit sokolové.
„Armáda nebyla, sokolové představovali jedinou organizovanou jednotku v zemi. V Dejvicích ukořistili rakouské
zbraně a obsadili strážnice na Hradě,“ popsal autor výstavy Stráž na Hradě pražském Zdeněk Špitálník
z Vojenského historického ústavu.
Když přijel na Hrad nově zvoleni prezident Tomáš Garrigue Masaryk (†87), začali se ze zahraničních bojů vracet
i první legionáři. Ti pak také v dohledu nad Hradem sokoly nahradili, což se odrazilo třeba na uniformách,
které byly také legionářské.
Tak šel čas s Hradní stráží
Za první republiky byla Hradní stráž jediná plně profesionální jednotka armády. „Jejich úkolem bylo střežit sídlo
prezidenta, ale zároveň také míst reprezentativní vzhled, umět cizí jazyky, tehdy hlavně němčinu a francouzštinu,
aby dokázali poradit turistům. Měli bit skutečnou vizitkou armády,“ vysvětlil Zdeněk Špitálník.
Vojáci, kteří střežili Hrad za protektorátu, si během Pražského povstání zachovali vojenskou čest.
„Nebyli to kolaboranti, a jak mohli, do povstání se, nutno říci úspěšně, zapojili,“ uvedl Špitálník.
Smutnou kapitolou historie Hradní stráž je období druhé světové války. Za protektorátu v Praze vzniklo Vládní
vojsko, jehož první prapor hlídal prezidenta Emila Háchu. „Úkoly se ale smrskly jen a na ostrahu třetího nádvoří
a prezidentského sídla v Lánech. Ostatní prostory střežili němečtí vojáci,“ popsal Špitálník. V Londýně měl svou
vlastní stráž prezident Edvard Beneš, ta se starala o jeho bezpečnosti.
Období komunismu je vystaveno v chodbě vymalované příznačnou rudou barvou. Tehdy přestala bit Hradní stráž
profesionální jednotkou a mohli do ní i vojáci základní služby. „Šlo o prestižní post, velkou výhodou byla služba
v Praze a po vojně se mohli lépe uchytit třeba u Veřejné bezpečnosti,“ konstatoval Špitálník.
Velké změny Hradní stráž zažila po pádu komunismu. Události roku 1989 její členové prožívali jako jiní. „Vytvořili
svůj stávkový výbor, měli požadavky na změny, velitel navštívil na základě jejich podmínek Občanské fórum,“
popsal Špitálník. Stráž dostala nové uniformy od Theodore Pištěka (85), vznikla motocyklová jednotka. Od roku
2004 je Hradní stráž opět plně profesionálním útvarem.
Kdy: 28. června - 31. října 2018
Kde : Tereziánské křídlo Starého královského paláce (pod Býčími schody) na Pražském hradě
Za kolik: samostatná vstupenka - dospělí 50 Kč, děti 20 Kč, společná vstupenka na výstavy z cyklu Založeno
1918 - dospělí 150 Kč, děti 70 Kč
Hrad nejdřív střežili sokolové! Nová výstava k založení Československa odkrývá historii Hradní stráže
http://www.24zpravy.com/domaci/hrad-nejdriv-strezili-sokolove-nova-vystava-k-zalozeni-ceskoslovenskaodkryva-historii-hradni-straze/205185-zpravy
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Malé předsletové zamyšlení
28.6.2018 denikreferendum.cz
Vladimír Hanáček

str. 00

Domov

O sokolském hnutí se traduje, že je již přežilé a neschopné svými ideály národního sebeuvědomění oslovit mladou
generaci. Přesto je dnes Sokol jedním z nejpočetnějších spolků u nás. Platí stále, že co Sokol, to vlastenec?
Blížící se XVI. všesokolský slet nebude zcela identický se čtyřmi předchozími novodobými slety, které se po roce
1989 v České republice uskutečnily. Odehraje se v roce 100. výročí vzniku Československé republiky
a bude součástí oficiálních oslav. Jeho deklarovanou ambicí je připomenout význam sokolského hnutí při vzniku
československých legií a podílu Sokolů na vzniku samostatného státu, respektive jejich boje za svobodu
a demokracii v naší zemi v následujících desetiletích.
Toto symbolické spojení je přirozené, jelikož sokolské hnutí si se vznikem Československa a vůbec s obdobím
první republiky už tak nějak přirozeně spojuje většina z nás. Ideály, které zakladatelé Sokola vložili hnutí do vínku,
doznaly významného průniku s masarykovským humanismem coby étosem, na němž stát vznikal, a zároveň měly
i velký praktický význam.
Odtud také ovšem pochází názor, který zaznívá prakticky po celá tři desetiletí od obnovy Sokola po roce 1989:
že jde o hnutí již přežilé, jehož ideály se dějinně vyčerpaly, neschopné svým vnějškovým anachronismem oslovit
dnešního člověka, a zejména pak mladou generaci. Taková teze obvykle vychází ze dvou premis:
za prvé, že ideály národního sebeuvědomění jsou v globalizovaném světě již passé, a za druhé, že tradiční vnější
prezentace sokolského hnutí v podobě krojů, praporů a řízných pochodů již vůbec neodpovídá estetickému cítění
současného člověka.
Sokolský slet v roce 1938 představoval svébytný protest a výraz odporu české společnosti tváří v tvář ohrožením,
kterým čelila. Repro DR
Jeden z největších spolků
Navzdory těmto tezím je dnes Česká obec sokolská coby organizace zastřešující sokolské jednoty v mnoha
městech a obcích v celé České republice jedním z našich nejpočetnějších spolků. Momentálně podle vlastních
údajů čítá něco okolo 160 tisíc členů, mezi které navíc nelze bezezbytku počítat například nezletilé děti, kteří
chodí do místních jednot cvičit.
Takový počet Sokolů ukazuje, že navzdory prognózám, že ubude občanů zajímajících se o angažmá v Sokole,
má spolek stále co nabídnout. Nejdůležitější je samozřejmě zejména jeho tělocvičná funkce, umožňující
provozovat pod hlavičkou Sokola různé sportovní a volnočasové pohybové aktivity. Na starost je obvykle mají
cvičitelé, kteří čerpají z étosu svých předků, kteří se v sokolském hnutí angažovali, a navazují na jejich zkušenosti
včetně dobré cvičební praxe.
Členskou základnu Sokola však posiluje nejen sportovní vyžití v duchu tradičního sokolského hesla „Ve zdravém
těle zdravý duch!“ Dalším charakteristickým znakem je již od začátku existence sokolského hnutí v polovině 19.
století jeho ideová inkluzivita. Pod sokolským praporem se spojovali občané různého světonázoru a různých
hodnotových či politických postojů. Sokolské hnutí bylo budováno jako vlastenecké, nikoliv však nacionalistické,
a politicky a nábožensky neutrální.
Jeho konfesijní neutralita sice posilovala sekularistické a antiklerikální tendence v jeho vnější prezentaci, avšak
nejpozději od druhé poloviny meziválečného dvacetiletí se do sokolského hnutí začali zapojovat věřící katolíci
a hnutí začalo spolupracovat s katolickým Orlem. Dnes je aspekt stranickopolitické či náboženské neutrality
Sokola posílen faktem, že zájem o angažmá v politických stranách či příslušnost k církvím ve společnosti setrvale
slábne. Platí to však nejen pro strany či církve, ale také pro spolky a sdružení. Sokolské hnutí si však
na nedostatek členů stěžovat přesto nemůže.
Hlad po identitě
Národní uvědomování bylo vždy cílem a úkolem aktivních Sokolů. S jejich činností byl spojován rozvoj tělesné
výchovy a sportu včetně fyzické odolnosti, která se stávala důležitou také pro potenciální vojenskou povinnost
občanů, a jak už jsme uvedli, znamenala zásluhy Sokola na válečných vítězstvích v obou světových válkách.
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Tato činnost však měla též osvětový charakter s cílem posilovat vlastenecké cítění a odpovědnost vůči vlastnímu
národu a společnosti. Sokolové se podíleli na veřejném životě a přispívali k morálnímu klimatu společnosti.
Dnes je otázka vnějškového vlastenectví, které si mnoho lidí se sokolským hnutím spojuje, omezena
na vyvěšování národních vlajek při sportovních utkáních či oslavách výher národního týmu v nich, avšak zároveň
je patrný zájem stále poměrně velkého množství občanů o aktivity, v jejichž rámci by si mohli připomínat
svou vlastní národní a státní příslušnost a étos, který si s ní jejich předkové spojovali.
Být Sokolem dnes stejně jako v minulosti znamenalo být Čechem a své vlastenectví aktivně prožívat. Pozitivní
vize národní identity, spojená s ideály a morálním hodnotovým obsahem, pak ztotožňuje smysl národní existence
s posláním šířit hodnoty a ideály nikoliv partikulárního, nýbrž univerzálního dosahu, a obecné vize humanity.
Takový hodnotový postoj se samozřejmě dotýká samých základů státnosti a její demokratické podstaty.
Osmičkové slety jako memento minulosti
Dvakrát se v československých a českých dějinách konal všesokolský slet v přelomovém „osmičkovém“ roce.
Tehdy se stal nejen příležitostí připomenout si hodnoty a ideály sokolského hnutí a jeho zakladatelů, nýbrž
i mimořádnou společenskou událostí. Představoval svébytný protest a výraz odporu české společnosti tváří v tvář
ohrožením, kterým čelila.
Poprvé tomu bylo na desátém všesokolském sletu v roce 1938 v době zvýšeného ohrožení republiky ze strany
nacistického Německa. Podruhé pak o deset let později, kdy se všesokolský slet stal příležitostí k vyjádření odporu
svobodomyslných občanů proti nastupujícímu komunistickému totalitarismu. V obou případech zejména sletový
průvod Prahou a cvičební vystoupení na Strahovském stadioně představovaly vnější výraz této demonstrace proti
ztrátě svobody a demokracie.
Po roce 1989 tento rozměr samozřejmě zmizel a s oslabením zájmu široké veřejnosti o sletové akce se změnila
i estetická dimenze jejich průběhu. Přesto si však právě v letošním, opět „osmičkovém“ roce kladou organizátoři
ambici připomenout v rámci sletových akcí hodnoty a ideály, na nichž stála a stojí naše demokratická státnost.
Ze strany desetitisíců angažovaných Sokolů je to jistě velkolepý počin, zejména pak s ohledem na současný
vnitropolitický i zahraničněpolitický vývoj a rizika, které z něho pro naši demokracii plynou.
Širší veřejnost by toto měla vzít v potaz a věnovat tak sletovým akcím větší pozornost než v minulosti. Bez ohledu
na to, co si myslíme o sokolských krojích, praporech či pochodech, dnes jejich hodnotové poselství promlouvá
významněji, aktuálněji, a hlavně naléhavěji než v předchozích sletových šestiletkách.
Sletu zdar!

http://denikreferendum.cz/clanek/27880-male-predsletove-zamysleni

Gymnastický sen České asociace Sport pro všechny na XVI. Všesokolském
sletu
27.6.2018

kultura21.cz

str. 00

Již v pátek 30. června 2018 se sjedou do Prahy tisíce cvičenců nejen z řad České obce sokolské, ale i dalších
organizací, které se podílejí na programu letošního XVI. Všesokolského sletu. Patří mezi ně i Česká asociace
Sport pro všechny.
Nabitý program Sletového týdne zahrnuje nejen nespočet hromadných či pódiových vystoupení českých
a mezinárodních týmů, ale i celou škálu doprovodných akcí. V neděli 1. července v 10:00 se vydá z Václavského
náměstí Sletový průvod Prahou a téhož dne v 19:00 bude XVI. Všesokolský slet slavnostně zahájen.
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Hromadnou skladbu ČASPV s názvem Gymnastický sen mohou diváci zhlédnout ve čtvrtek 5. června od 21 hodin
na ploše Eden Arény. Autorský tým ve složení Viléma Novotná, Iveta Holá a Jaroslav Sauer dovedl přípravu
ke zdárnému konci a červnový nácvik ve Sportcentru ČASPV v Doubí u Třeboně potvrdil, že účastníci hromadné
skladby, která nás bude reprezentovat na Všesokolském sletu, jsou připraveni. A nejen oni.
V rámci doprovodného programu Sletu vystoupí ještě několik menších skupin s pódiovými skladbami
na Staroměstském a Malostranském náměstí. Blok ČASPV se skládá z pěti částí. Vladimíra Pánková a Eva
Šalbabová z Třebíče nacvičily se svými svěřenci tři rozmanité celky: TeamGym zaměřený gymnasticky, Zbojnické
historky vycházející z aerobiku a Po práci zábava kombinující gymnastické prvky s aerobikem a akrobacií. Skladba
Moderní gymnastika Šárky Panské okouzlí prvky rytmické gymnastiky a seniorská kategorie je zastoupena
skladbou Brekekeke autorů Aleny Přehnilové a Miroslava Zítka.
„Je nám ctí být součástí takového projektu, jakým je XVI. Všesokolský slet 2018. Těší nás, že můžeme společně
s Českou obcí sokolskou i ostatními aktéry oslavit 100. výročí samostatného Československého státu v duchu
našeho motta Pohyb je život“, řekl předseda České asociace Sport pro všechny Mgr. Miroslav Zítko.
„Věřím, že příznivci všestranného pohybu si nejen naše vystoupení hezky užijí a že tradice hromadných
a pódiových skladeb přetrvá i nadále,“ dodává.
www.caspv.cz
XVI. Všesokolský slet 2018
1. 7. – 6. 7. 2018
Hromadná skladba ČASPV čtvrtek 5. 7. od 21:00
Vystoupení bloku ČASPV:
pondělí 2. 7. Staroměstské náměstí, cca 15:45 úterý 3. 7. Malostranské náměstí, cca 15:30 středa
4.7. Staroměstské náměstí, cca 15:00
Podrobný program najdete na stránkách České obce sokolské:
slet.sokol.eu/program-sletoveho-tydne
http://www.kultura21.cz/ostatni/18491-gymnasticky-sen-ceske-asociace-sport-pro-vsechny-na-xvivsesokolskem-sletu-
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Když se řekne všesokolský slet, tak si možná představíte zástupy cvičenců a jejich vystoupení.
Ona to ale je několikadenní akce, na které nemůžou chybět ani zástupci Pardubického kraje. Začíná v neděli
1. července.
Takovou poslední zkouškou před vystoupením v Praze byl krajský slet. „Povedl se možná víc, než jsme
si představovali. Byli jsme překvapení diváckou návštěvou. Pan primátor mi řekl, že to je snad největší akce
na atletickém stadionu na Dukle za posledních deset let. Povedla se i sokolská pouť. Celé sokolské sletové
slavnosti se z mého pohledu vydařily,“ myslí si starosta Sokolské župy Východočeské-Pippichovy Jindřich Kalous.
„V Praze se ale staneme součástí daleko většího počtu cvičenců a budeme cvičit na větší ploše. Z hlediska
přípravy to tedy pro nás bylo velice důležité a zajímavé. Z hlediska župy to pro nás byla vrcholná akce. Slyšeli
jsme jenom kladné ohlasy. Navíc přálo i počasí,“ libuje si taky jednatelka župy Lenka Pařízková.
Festival na šest dnů
Program 16. sletu podle Kalouse začíná v neděli 1. července v 10 hodin dopoledne sletovým průvodem Prahou.
„Slavnostní zahájení pak bude díky představení Naši furianti v Národním divadle. Chystá se i mše v Katedrále
svatého Víta. V pondělí pokračujeme koncertem pěveckých sborů a začnou pódiová vystoupení. Na nich vystoupí
až 80 skupin včetně zástupců USA, ale i Pardubického kraje.“
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Na úterý je v plánu Sokol Gala v O2 Aréně, kde se představí nejlepší sokolští sportovci. Ve středu následují
folklórní představení a další vystoupení v Národním divadle. Ve čtvrtek a v pátek přichází vrchol v podobě
programu hromadných skladeb v Edenu. „Cvičenci na vystoupení trénovali celý cvičební rok. Ti, kteří je vedou,
museli začít ještě o rok dřív. Obnáší to spoustu práce, trpělivosti, ale pracujeme s nadšením,“ ujišťuje Pařízková.
Všesokolského sletu se odhadem zúčastní skoro 20 000 lidí, kteří budou aktivně zapojení. Do hromadných
skladeb půjde přibližně 15 000 členů. Nácvikem prošla asi třetina jednot východočeské župy. Do Prahy
se tedy podle Pařízkové vydá přes 500 lidí.

http://pardubice.rozhlas.cz/prazdninovy-start-patri-sokolum-slet-maji-jednou-za-sest-let-7554998

Martin Zuzaňák by chtěl přivést do tělocvičny jihlavského Sokola dospělé.
I oni si chtějí zařádit
27.6.2018 ČRo - vysocina.cz
Irena Šarounová
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Je starostou jihlavského Sokola, jednatelem župy plk. Švece a letos navíc za náš kraj koordinátorem přípravy
na trochu se sebou, když zbyde čas.
„Začal jsem díky své ženě. Nebavilo mě na ni čekat na chodbě,“ vzpomíná Martin Zuzaňák na své sokolské
začátky. Ty sahají do roku 1994. Do tělocvičny tehdy začal chodit častěji a častěji. Připojil se k partě mužů,
kteří cvičili na nářadí, časem ho ale začala přitahovat práce s dětmi. U té zůstal, a dnes trénuje Fun gym, sport,
který vlastně jihlavští sokolové vymysleli. Jde o gymnastiku s prvky akrobacie. Na první pohled to ale vypadá,
že děti řádí na hrazdách, šplhadlech, žíněnkách a dalším nářadí.
Důležité je nikdy nikoho do ničeho nenutit. Dokázali jsme, že to děti baví
Martin Zuzaňák přitom nemá na školní tělocvik, kde se na nářadí cvičilo, dobré vzpomínky.
„Proto se mi do té tělocvičny nechtělo. Měl jsem velmi špatné zážitky z dětství,“ vysvětluje. „Na těch školách
se to velmi špatně učí. Teď jsme si dokázali, že to děti baví, když se k tomu vedou správnou cestou,“ dodává
Pro Martina Zuzaňáka je velmi důležité nikdy nikoho do ničeho nenutit. Když si děti uvědomí pohyb těla, práci
svalů, přijdou na to. „Hrazda je pro ně nejoblíbenější nářadí,“ říká s úsměvem.
Fyzičku si chtějí zlepšit i dospělí. Možná budou mít svůj Fun gym i oni
Velkým snem starosty jihlavského Sokola je otevřít Fun gym pro dospělé. „I od rodičů dětí slyšíme často:
to je tak krásný, my bychom si taky zkusili zablbnout si v té tělocvičně,“ říká Martin Zuzaňák. Bohužel
mu už ale na další aktivity nezbývá čas. V současné době je s dětmi v tělocvičně dvanáct hodin týdně,
a ještě se musí věnovat povinnostem starosty. Samozřejmě ale věří, že se jeho sen naplní, a i on si zlepší fyzičku.
https://vysocina.rozhlas.cz/martin-zuzanak-chtel-privest-do-telocvicny-jihlavskeho-sokola-dospele-i-oni-si7554562

Další letní akce v Praze
27.6.2018 City DNES str. 21
ROMAN ŠAFHAUSER

Tipy z metropole

VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA
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Pohořelec, 30. června, od 14 hodin, 120 korun Prague City Tourism pořádá vycházku jedním z nejstarších
osídlených míst dnešní Prahy -Pohořelcem. S průvodcem se podíváte přes Petřín do zahrady Kinských. Cestou
navštívíte upravenou vyhlídku u sochy Panny Marie z exilu, která poskytuje jedinečný pohled na Prahu.
Vlastivědná procházka začíná na zastávce tramvaje číslo 22, 23 Pohořelec ve směru do centra.
Vstupné lze zakoupit online na eshop.prague.eu.
VŠESOKOLSKÝ SLET
Eden Aréna, od 1. do 6. července, vstupné od 200 korun V prvním červencovém týdnu připravila Česká obec
sokolská 16. všesokolský slet. Program sportovní akce je přizpůsoben oslavám 100. výročí vzniku samostatného
československého státu. Slet začne sokolským průvodem Prahou a doprovodným programem v různých částech
města. Vrcholem budou dny 5. a 6. července, kdy se uskuteční hromadné cvičení v Eden Aréně ve Vršovicích.
Slet nabídne dva různě sestavené programy, kterých se zúčastní zhruba 15 tisíc cvičenců.
KAMENY SE OPĚT VALÍ DO PRAHY
Letiště Letňany, 4. července, vstupné od 2 000 korun Legendární kapela Rolling Stones se vrací s evropským
turné No filter/Bez filtru. Jejich velkolepý koncert proběhne na letišti v pražských Letňanech. Fanoušci se mohou
těšit na setlist plný známých hitů, ale také na několik písňových překvapení. Jako předkapelu si Mick Jagger, Keith
Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood vybrali domácí hudební legendu Pražský výběr a švýcarskou kapelu
Gotthard. Rolling Stones v Česku naposledy vystupovali v roce 2007 v Brně, ale Prahu naposledy navštívili
v roce 2003.
Rockoví velikáni stále dokazují, že mají co nabídnout. Jejich poslední album z roku 2016 Blue & Lonesome bylo
oceněno cenou Grammy.
VÝROČÍ HARLEYŮ
Výstaviště Praha-Holešovice, od 5. do 8. července, vstupné od 390 korun Kromě Sokolů se začátkem léta stane
Praha centrem motorkářů a fanoušků americké značky HarleyDavidson, kteří oslaví 115.
výročí vzniku slavného stroje.
Pořadatelé očekávají účast asi 60 tisíc motorkářů z celého světa. Na Výstavišti bude k vidění výstava harleyů,
připraveny budou 4 hudební scény a každý si bude moci motocykl Harley zdarma vyzkoušet. V sobotu 7. července
projede Prahou slavnostní spanilá jízda, jíž se zúčastní čtyři tisíce motocyklů.
ASIE V BRANÍKU
Branická louka, Praha 4, od 27. do 29. července, vstupné 450 korun Festival AsianFest přinese do Prahy
dokonalou atmosféru a zážitek ze zemí, jako jsou Čína, Vietnam, Thajsko, Indie, Korea, Japonsko, Filipíny,
Indonésie, Malajsie či Srí Lanka. Připravena bude pestrá nabídka jídel z těchto zemí, kterou budou prezentovat
nejlepší asijské restaurace Evropy. Gastronomický zážitek doplní několik desítek asijských umělců. Pořadatelé
také chystají prezentaci zmenšených replik architektonických památek ze zmíněných zemí. V ceně vstupů
na festival je zpáteční lodní doprava ze Smíchovské náplavky do areálu Branické louky.
VÍTKOV OŽIJE SLAVNOU BITVOU HUSITŮ
Vítkov, 14. červenec od 10 hodin, vstupné zdarma Praha 3 zve v sobotu 14. července na pražský Vítkov,
kde se odehraje autentická rekonstrukce slavného střetu mezi husity a křižáckými vojsky. Letos je to již 598. výročí
této významné bitvy. Kromě bitvy s vozovými hradbami na návštěvníky čeká i doprovodný program. Celé
prostranství Vítkova se totiž promění ve středověkou slavnost.
Vidět budou rytířské souboje, kejklíři, střelba z luků, loutkové divadlo i dobová kuchyně.
EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLO
Divadlo v Celetné, od 16. do 21.
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července, vstupné 250 korun, studenti 150 korun Cílem festivalu Nultý bod je představit divákům méně známé
trendy současného experimentálního divadla v oblasti tanečního divadla, fyzického divadla a performing artu.
Letošní desátý ročník proběhne v prostorách Divadla v Celetné, v Národní galerii a ve Werichově vile. Festival
zahájí kanadská tanečnice a choreografka Daina Ashbee, která je dvojnásobnou vítězkou
Prix de la deance Montréal.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLA NA ULICI
Více míst v Praze, od 16. do 20.
července, od 16 hodin, vstupné zdarma Špičky pouličního divadla oživí Prahu v rámci Mezinárodního festivalu
pouličního divadla Za dveřmi. Desítky souborů z Čech i zahraničí si připravily vystoupení ve vzduchu, na chůdách,
s loutkami a chybět nebude ani hudební program. Hlavní show bude v areálu pražského Výstaviště, ale další
vystoupení proběhnou i v centru města. Pro děti budou připraveny workshopy s výrobou loutek. Zkusit mohou
chůzi na chůdách i odehrát vlastní loutkové představení.
KULIČKY V ÚNĚTICÍCH
Únětice u Prahy, 21. července, od 10 hodin, startovné od 40 korun Turnaj v kuličkách bude v Úněticích otevřen
nejen profíkům ve cvrnkání. Akce se bude konat na hřišti u hostince Sokolovna a připojit se může úplně každý.
Pokud už jste zapomněli pravidla, na místě je vám rádi vysvětlí. V zásobě mají i pytlíky kuliček k zapůjčení nebo
k prodeji. Parkování je možné přímo u hřiště nebo do obce jezdí autobus číslo 355 z Dejvické.
CIRKUS NA LETNÉ
Letenské sady, od 15. srpna do 2. září, program začíná od 18 hodin, vstupné od 550 korun Mezinárodní festival
nového cirkusu Letní Letná do Prahy přiváží výběr toho nejlepšího z celého světa. Do programu jsou jako každý
rok zařazena vystoupení zahraničních i domácích souborů nového divadla, klaunerie, kabarety, pantomima,
divadla i dětská představení. Mezi pozvanými umělci vystoupí například francouzský soubor Akoreacro, který
kombinuje akrobacii s humorem a pouťovou atmosférou. Snová atmosféra čeká na diváka při představení Bestias
ve dvojitém šapitó, kde se budou stírat hranice mezi světem lidí a zvířat. Nebudou chybět ani představení
pod širým nebem. Připraven bude také mim a pedagog Ctibor Turba, který bude komentovat úryvky z filmů.
BITTOVÁ, DUSILOVÁ, NAČEVA
Palác Akropolis, 28. a 29. srpna, od 19:30 hodin, vstupné 650 korun Po roce se vrací trio fenomenálních zpěvaček
Iva Bittová, Lenka Dusilová a Monika Načeva. Dámy vystoupí celkem na sedmi koncertech, z toho dva se odehrají
v Praze. Iva Bittová se etablovala na světové hudební scéně mezi nejžádanější hudebníky alternativní scény, o
Lence Dusilové se mluví jako o jedné z nejlepších zpěvaček české hudby, zatímco Monika Načeva kráčí vlastní
cestou fúzí žánrů od šansonu po techno. Z nečekaného propojení stylů a různých hudebních oblastí vznikl
působivý celek, který ocenili diváci už na prvních koncertech.
FESTIVAL NAHLAS
Praha, od 30. srpna do 2. září Čtyřdenní slavnost hlasu a zpěvu na konci prázdnin. Zpěváci, skladatelé
a performeři nabídnou cesty ke zkoumání síly hlasu a jeho ovládnutí. Koncerty, diskuse a tvůrčí dílny jsou otevřeny
začátečníkům i profesionálům.
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Když se řekne všesokolský slet, tak si možná představíte zástupy cvičenců a jejich vystoupení.
Ona to ale je několikadenní akce, na které nemůžou chybět ani zástupci Pardubického kraje. Začíná v neděli
1. července.
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Takovou poslední zkouškou před vystoupením v Praze byl krajský slet. „Povedl se možná víc, než jsme
si představovali. Byli jsme překvapení diváckou návštěvou. Pan primátor mi řekl, že to je snad největší akce
na atletickém stadionu na Dukle za posledních deset let. Povedla se i sokolská pouť. Celé sokolské sletové
slavnosti se z mého pohledu vydařily,“ myslí si starosta Sokolské župy Východočeské-Pippichovy Jindřich Kalous.
„V Praze se ale staneme součástí daleko většího počtu cvičenců a budeme cvičit na větší ploše. Z hlediska
přípravy to tedy pro nás bylo velice důležité a zajímavé. Z hlediska župy to pro nás byla vrcholná akce. Slyšeli
jsme jenom kladné ohlasy. Navíc přálo i počasí,“ libuje si taky jednatelka župy Lenka Pařízková.
Festival na šest dnůProgram 16. sletu podle Kalouse začíná v neděli 1. července v 10 hodin dopoledne sletovým
průvodem Prahou. „Slavnostní zahájení pak bude díky představení Naši furianti v Národním divadle. Chystá
se i mše v Katedrále svatého Víta. V pondělí pokračujeme koncertem pěveckých sborů a začnou pódiová
vystoupení. Na nich vystoupí až 80 skupin včetně zástupců USA, ale i Pardubického kraje.“
Na úterý je v plánu Sokol Gala v O2 Aréně, kde se představí nejlepší sokolští sportovci. Ve středu následují
folklórní představení a další vystoupení v Národním divadle. Ve čtvrtek a v pátek přichází vrchol v podobě
programu hromadných skladeb v Edenu. „Cvičenci na vystoupení trénovali celý cvičební rok. Ti, kteří je vedou,
museli začít ještě o rok dřív. Obnáší to spoustu práce, trpělivosti, ale pracujeme s nadšením,“ ujišťuje Pařízková.
Všesokolského sletu se odhadem zúčastní skoro 20 000 lidí, kteří budou aktivně zapojení. Do hromadných
skladeb půjde přibližně 15 000 členů. Nácvikem prošla asi třetina jednot východočeské župy. Do Prahy
se tedy podle Pařízkové vydá přes 500 lidí.
https://pardubice.rozhlas.cz/prazdninovy-start-patri-sokolum-slet-maji-jednou-za-sest-let-7554998

Petr Matiášek: Jsme sokolská rodina, nejmladšímu jsou 3, nejstaršímu 72
27.6.2018 i60.cz
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Zábava a kultura

Bude na něm cvičit hned dvakrát – jednou sám a jednou se svým vnoučkem Danielem. Bude to spojení
trochu neobvyklé – na stadion v Edenu nastoupí na skladbu Méďové, která je původně určena pro rodiče s dětmi.
Do myšlenky na propojení různých generací ale jejich „spolupráce“ zapadá skvěle.
Jak dlouho jste členem Sokola? Kdo vás do něj přivedl?
Členem Sokola jsem od roku 1992. Před tím jsem byl ale od dětství aktivní v ČSTV. Dělal jsem fotbal, atletiku
i jiné sporty.
Kolik členů Sokola v rodině máte? A jak dlouhá je rodinná sokolská tradice?
Celkem osm - manželku, dceru, snachu a 5 vnoučat. Je to opravdu pestré věkové rozpětí - od 72 let až po 3 roky.
Můj dědeček byl činovníkem Sokola už za první republiky.
Letošní slet bude Váš kolikátý? A kolik členů Vaší rodiny na něm bude cvičit?
Já jedu na pátý slet, celkem nás na něm bude z rodiny cvičit pět.
Jak dlouho vůbec chodí do Sokola Daniel?
No, to je zatím opravdu čerstvý člen – byl nějakou dobu navíc v cizině, takže zatím je „sokolíkem“ teprve rok.
Co Vás přivedlo na myšlenku, že na sletu nebudete cvičit sám, ale s vnoučkem?
Bylo to docela prozaické - dcera potřebovala k našemu „medvídkovi“ „medvědáře“ a její manžel to bohužel nemohl
vzhledem k pracovnímu vytížení zastat. Volba tak padla na mě…
Bylo těžké vnoučka přesvědčit?
Tak tady to šlo hladce, těžké to určitě nebylo!
Jak vám šly nácviky, stálo to hodně dřiny? Co pro vás oba bylo nejtěžší?
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Nám to nějak složité nepřišlo, i když pro mě to trochu náročnější bylo – na sletu totiž budu cvičit ve dvou skladbách,
takže i toho učení bylo více... U našeho nejmenšího jsme museli dávat pozor hlavně na disciplínu - předškolní
děti asi víc baví jen tak běhat, opakovaně provádět nějaké cviky je pro ně už náročnější.
A v čem si myslíte, že spočívá jeho největší hodnota pro dnešní dobu?
Tady se to shrnout asi dost jednoduše - prostě je to SOKOL! To znamená tradice, neodmyslitelná součást
naší státnosti.
Kdybyste měl přesvědčit mladé, aby do něj začali chodit také, co byste jim řekl?
Budete na tom lépe psychicky i fyzicky. Je totiž nesmírně důležité se pohybovat. Jinak u počítačů zakrníte!
Chystáte se s vnoučkem nebo s celou rodinou i na nějaké další akce sletu? Na jaké?
To zatím nemáme rozmyšleno, ještě jsme si v tom předsletovém shonu ani nestihli pořádně
nastudovat program. Snad nám něco vyjde!
Na co se na sletu těšíte nejvíc Vy a na co Daniel?
Já se určitě těším na neopakovatelnou atmosféru, ta k tomu neodmyslitelně patří! A ještě jeden
osobní motiv – jako pro slávistu pro mě má opravdu velké kouzlo i to, že to bude v Edenu! Naopak vnuk si asi
zatím moc nedokáže představit, co ho čeká. Ale nepochybuji, že bude na konec nadšen!
Doporučíte po letošní zkušenosti i dalším seniorům ve Vašem okolí, aby to šli se svými vnoučaty zkusit
na příští slet?
Budoucí čas tady není na místě - jako činovník Athletic Veteran Clubu to našim členům už aktivně nabízím!
XVI. všesokolský slet začíná už tuto neděli velkolepým sokolským průvodem. Vychází v 10 hodin z Václavského
náměstí a pokračuje po trase ulice 28. října – Národní třída – Smetanovo nábřeží – Křižovnická ulice – náměstí
J. Palacha – Široká ulice – Pařížská ulice – Staroměstské náměstí. Zúčastní se ho až 15 000 lidí, doprovodí
ho minimálně 10 kapel. Řada sportovních, společenských a kulturních akcí pak vyvrcholí divácky atraktivním
programem hromadných cvičení. 15 000 cvičenců, z toho 1500 ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu
13 skladeb. Bližší informace najdete na stránkách slet2018.eu, podrobný program na slet2018.cz/kalendar-akci.
Přijďte se podívat a vezměte i vaše děti a vnoučata!
Božena Hažová

https://www.i60.cz/clanek/detail/20080/petr-matiasek-jsme-sokolska-rodina-nejmladsimu-jsou-3-nejstarsimu-72

Na počest slavného rodáka vzlétne hejno sokolů
26.6.2018 Týdeník Nymbursko
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Sport

Záhornice – „Bratři, vím že jdu na smrt, ale nebojím se jí, protože statečný muž umírá jednou, jen zbabělec
stokrát.” Tak zněla v únoru 1942 poslední slova Františka Pecháčka, kráčejícího vstříc kruté popravě
v koncentračním táboře Mauthausen. Vzápětí ho dozorci nechali nemilosrdně roztrhat smečkou rozzuřených
hlídacích psů.
Po 76 letech v jeho rodné obci Záhornice vyroste památník na počest tohoto skvělého člověka a sportovce.
Byl účastníkem olympijských her v Antverpách 1920, mistrem světa ve víceboji i v soutěži družstev ve sportovní
gymnastice 1922, vynikajícím sokolským cvičitelem a důstojníkem.
Ihned po nacistické okupaci se aktivně zapojil do domácího odboje a v bytě dokonce ukrýval atentátníky
na Reinharda Heydricha. Poté, co je gestapo na udání i s manželkou Milkou zatklo, byli uvězněni v Mauthausenu.
Po dvou letech brutálních výslechů ukončila jeho život strašlivá smrt.
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František Pecháček je nejvýznamnějším rodákem ze Záhornice. Jeho rodný domek zde stále stojí, ale původní
pamětní deska z něj byla před několika lety odstraněna. Právě to byl impuls k tomu, aby vznikla nová a důstojná
památka věnovaná této významné osobnosti národního i sokolského odboje. Iniciativy se chopila brněnská
Sokolská župa Jana Máchala a její starostka Ludmila Ryšavá, neboť František Pecháček byl dlouhá léta na jihu
Moravy cvičitelem v Sokole Židlochovice. Začátkem roku 2017 se ve spolupráci s vedením obce Záhornice
vybralo pro pomník vhodné prostranství v blízkosti kostela a školy.
„Pomník vzniká symbolicky v roce, kdy uplyne sto let od vzniku republiky a osmdesát let od X. všesokolského
sletu. Právě František Pecháček byl autorem legendární skladby Přísaha republice, na niž krátce před podpisem
Mnichovské dohody v roce 1938 na Strahovském stadionu v Praze cvičilo třicet tisíc mužů. Ti současně dávali
najevo připravenost a odhodlání bránit ohroženou republiku,“ říká Michal Doležel, jeden z iniciátorů pomníku
ze Sokola Brno I.
V současné době v Záhornici vrcholí pozemní práce a přípravy na instalaci. Velkorysý památník je dílem
výtvarnice Pavly Voborník Kačírkové a architekta Tomáše Růžičky, kteří vytvořili soudobou podobu vycházející
ze sokolských tradic. Vytvoří ji třicet hliníkových sokolů v letu, upevněných na třímetrových tyčích. Toto sokolské
hejno bude nejen vytvářet dojem seřazených cvičenců, ale i formaci připomínající státní vlajku.
Pomník bude navíc ve večerních hodinách nasvícen ve státních barvách a stane se novou dominantou obce
se čtyřmi stovkami obyvatel.
„Jsme rádi, že památník v naší obci bude, i když se na něm finančně nepodílíme.
Myslím, že tato jeho podoba je lepší, než kdyby tam stála socha. Netradiční podoby si totiž každý všimne,
zvláště když bude v noci osvětlená. Vyčlenili jsme místo, kde ještě za I. republiky stála busta bývalého premiéra
Antonína Švehly, ale ta po II. světové válce zmizela a už se nenašla,“ vysvětluje Jiří Hladký, starosta Záhornice.
Slavnostní odhalení památníku se uskuteční 27. června a záštitu nad ním převzali prezident Miloš Zeman
i hejtmani Středočeského a Královéhradeckého kraje. Celkové náklady na realizaci pomníku dosáhly 970 000
korun. Sokolská župa Jana Máchala přispěla částkou více než 850 000 korun, předseda České unie sportu
Miroslav Jansta 100 000 korun, zbytek pochází od soukromých dárců.
***
FRANTIŠEK PECHÁČEK (15. 2. 1896 – 3. 2. 1944)
František Pecháček byl významný sokolský cvičitel, účastník olympijských her, organizátor letních táborů
a zimních kurzů pro mládež. Podle vyprávění pamětníků byl krásný tělem a vznešený duchem.
Právě jeho vypracované sokolské tělo se stalo předlohou pro řadu výtvarných prací.
Stál například modelem akademickému sochaři Kodetovi pro sochu sokolského borce, akademický sochař
Šejnost si Pecháčka zase vybral jako předlohu k přebornické medaili Československé obce sokolské a výtvarník
Španiel použil jeho tělo na svatováclavský dukát.
Po první světové válce vstoupil do československé armády, kde dosáhl hodnosti poddůstojníka a vedl školu
pro výcvik tělesné zdatnosti armády. Po odchodu z armády se věnoval výchově a vzdělávání sokolských cvičitelů.
Mezi vůbec nejvýznamnější Pecháčkovy počiny patří autorství několika hromadných skladeb pro muže,
mezi nimiž se nejvíce vyjímá skladba nazvaná Přísaha republice, uvedená na X. všesokolském sletu v Praze
v roce 1938.
Na plochu strahovského stadionu za zvuku Sukova pochodu „V nový život“ tehdy vstupovalo 30 000 mužů
odhodlaných nejen zacvičit Pecháčkovu skladbu, ale i vyjádřit svoje odhodlání bránit ohroženou republiku.
Po okupaci se Pecháček zapojil do domácího sokolského odboje. V době nasazení parašutistů do protektorátu
za účelem odstranění Heydricha organizoval pomoc hledaným osobám. V bytě manželů Pecháčkových
se odehrály ilegální schůzky, včetně setkání s Gabčíkem a Kubišem. V roce 1942 byl Pecháček se svojí
manželkou zatčen gestapem a uvězněn. Takřka dva roky na něm gestapo vymáhalo doznání. Poslední slova
Františka Pecháčka měla znít: „Bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí, protože statečný muž umírá jednou,
jen zbabělec stokrát“.
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Význam sokolů pro vznik Československa přiblíží venkovní výstava
26.6.2018
ČTK
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Ostatní

Jaký význam měl spolek Sokol při formování Československé republiky, chtějí ukázat autoři výstavy, která začne
v úterý odpoledne v Praze na Kampě. Pořádají ji Vojenský historický ústav Praha a úřad vlády u příležitosti oslav
stého výročí od vzniku Československa a potrvá do 24. července.
Zájemci se dozvědí, jakým způsobem se sokolové stali spolutvůrci historických etap československé historie.
Výstavu tvoří fotografie historických událostí s vysvětlujícími texty, které přiblíží historii sokolského hnutí
od jeho založení v roce 1862 přes vznik československých legií až po slavné slety z let 1938 a 1948.
Série výstavních panelů autora Michala Buriana z Vojenského historického ústavu Praha seznámí od 26. června
do 24. července návštěvníky Kampy s významem českého tělovýchovného spolku - Sokola - pro
vznik Československé republiky.
Venkovní výstava se časově protne s termínem Všesokolského sletu 2018, neboť hlavních šest
sletových dnů bude v Praze na začátku července. Sokol je historicky nejvýznamnější český
tělovýchovný spolek, který si kladl za cíl fyzický a morální růst českého národa, uvedl vedoucí
Úřadu
vlády
ČR
Radek
Augustin,
který
Pod sokolskými prapory v úterý zahájí.

výstavu

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/vyznam-sokolu-pro-vznik-ceskoslovenska-priblizi-venkovnivystava_486146.html

Děti i osmdesátníci. Na sletu v Českých Budějovicích cvičilo více než 1100
sokolů
26.6.2018
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Všichni jihočeští sokolové se sjeli do Českých Budějovic. Uskutečnil se tu Krajský Všesokolský slet. U události,
která se koná jen jednou za šest let, byl i Český rozhlase.
https://budejovice.rozhlas.cz/specialy-7035202

SOKOLOVÉ DNES
25.6.2018 REFLEX SPECIÁL
MAREK BRODSKÝ
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JACÍ JSOU ČLENOVÉ NEJVĚTŠÍHO ČESKÉHO SPOLKU V ROCE 2018
KDYŽ SE NA CHVÍLI POSTAVÍTE NA CHODBU NĚJAKÉ VĚTŠÍ SOKOLOVNY, PŘEKVAPÍ VÁS PESTRÁ
SMĚSICE LIDÍ, KTERÁ OKOLO VÁS PROJDE. OD TŘÍLETÝCH DĚTÍ AŽ PO SENIORY, KTEŘÍ PAMATUJÍ,
JAK SE V SOKOLOVNĚ CVIČILO PŘED VÁLKOU. OD DVOUMETROVÝCH HABÁNŮ V TRIČKÁCH KLUBŮ
NBA PO HOLČIČKY V SUKÝNKÁCH, KTERÉ JDOU NACVIČOVAT SKLADBU NA SLET.
Říci, kdo je typickým sokolem dneška, je proto těžší, než by se mohlo zdát. Nejen pro šíři činností, kterým
se sokolové věnují. Ta se liší i podle velikosti místa, kde působí – zatímco na malém městě sokolské jednoty
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působí jako společenský střed obce, ve velkých městech to často jsou špičkové a profesionálně vedené sportovní
oddíly. A i zde jsou rozdíly – v Brně jede šerm a volejbal, v Praze a Hradci basket, v Opavě a Kolíně atletika…
Jen „sport pro všechny“, tedy činnosti zaměřené na všestranný tělesný rozvoj, se provozují všude.
Rozhodli jsme se dnešní Sokol představit pomocí portrétů zástupců různých generací i významných aktivit
Sokola. Z výše uvedeného je ovšem jasné, že se nemohlo dostat na všechny. Chtěli jsme určitě zařadit cvičení
rodičů s dětmi, což je tradiční sokolská specialita, a sportovní všestrannost dětí – zde přece získaly základy
tělesného rozvoje (i za minulého režimu se tomu říkalo „chodit do Sokola“) milióny občanů ČR, včetně mnoha
českých reprezentantů, minulých i dnešních. Nemohli jsme zapomenout ani na zástupce z druhé strany věkového
spektra – cvičení seniorů.
Aktivní zapojení seniorů a soužití a spolupráce různých generací jsou další unikátní službou, kterou české
společnosti Sokol poskytuje. A kdo si zaslouží speciální dík, jsou dobrovolné cvičitelky a cvičitelé – to je ta práce
a energie, bez nichž by se nejen organizace Sokol, ale vlastně celý český sport zhroutily.
Ano, sokolové jsou různorodá společnost. Zároveň si jsou všichni vědomi toho, že patří ke speciálnímu
společenství, jež má velkolepou historii, kořeny vrostlé do této země, svůj vlastní morální kodex i kodex chování.
Když se jich zeptáte na vztah k Sokolu, většinou nechápavě zakroutí hlavou a řeknou, že ho přece mají v srdci!
Respekt ke svému Sokolu najdete překvapivě u olympioniků nebo i puberťáka s čepicí s kšiltem dozadu, který
vám upřímně řekne, že „v Sokole je to hustý“.
Pokud jste sokolové, doufáme, že se na foto grafiích poznáte, pokud sokolové nejste, můžete se inspirovat
a přijít se do nejbližší sokolovny podívat, jestli tam pro vás něco nemají.
***
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ V ROCE 2018
Počet členů: 159 354
Mládež do 18 let: 74 295
Dospělí: 85 059
Počet jednot: 1063
Největší jednota: Sokol Brno I – 2399 členů
Nejsilnější sokolské kraje: Jihomoravský, Středočeský, Praha
Nejmladší člen Sokola: 1 rok (narozen 2017)
Nejstarší člen Sokola: 101 rok (narozen 1917)
BARBORA MALÍKOVÁ atletka, 16 let, Sokol Opava
Mistrovství světa do 18 let vyhrála, když jí bylo patnáct. O pár dní dříve se stala mistryní republiky – ovšem mezi
dospělými. A to kromě své oblíbené trati 400 metrů běhá i 100, 200 a 800 metrů! Do hlavy jí to ale nestouplo.
„Hlavně škola, to je nejdůležitější,“ říká studentka architektury na opavské SPŠ stavební. A Sokol? „V Sokole
jsem odmalička a věřím, že další úspěšní sportovci budou přibývat,“ říká odhodlaně.
RADKA MAČKALOVÁ herečka, Sokol Kampa
Radka si s Divadlem pod Petřínem zahraje v Národním – v Našich furiantech hraje chudou krejčovou Fialovou
s osmi dětmi. Kromě toho také zpívá v sokolské Modré synkopě. „Na Sokole obdivuji mezigenerační soužití –
třeba u nás v divadle máme členy od 17 do 75 let,“ dodává Radka, jež je v civilu účetní.
PAVEL URBAN herec, Sokol Kampa
Člen sokolského Divadla pod Petřínem, jehož Naši furianti budou historicky prvním ochotnickým představením
na jevišti Národního divadla – Pavel hraje starostu Dubského. V civilním životě IT expert. „V Sokole můžete
smysluplně trávit volný čas od dětství až po důchod.“ říká Pavel Urban, který kromě hraní zpívá v sokolské jazzové
kapele Modrá synkopa.
LUKÁŠ LAVIČKA gymnasta a parkurista, 15 let, Sokol Jihlava
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Žák 8. třídy jihlavské ZŠ T. G. Masaryka začínal jako gymnasta v sokolské všestrannosti,
momentálně
je ale také nadšeným parkuristou. Líbí se mu, že se v tomto moderním sportu moc nesoutěží,
důležitější
je neustálé zdokonalování a vymýšlení nových pohybů a triků. „V Sokole mám partu lidí se
společnou vášní – stejně jako já si našli parkúr,“ vysvětluje Lukáš během chvil, kdy pro fotografku
předvedl asi 40 přemetů.
MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ šest až deset let, Sportovní všestrannost, Sokol Pražský
Julinka, Míša, Dominik, Adélka, Markétka, Prokop, Anička, Pepina, Albert, Matěj, Vojta a Tereza nacvičují
pro XVI. všesokolský slet skladbu Děti, to je věc! Dvanáct holek a kluků chodí do Sokola strašně rádo,
ale pózování před objektivem pro ně bylo přece jen málo akční. Velký obdiv cvičitelkám, které jich budou mít
na ploše v Edenu tisíc najednou.
MAJDA (82 LET), FRANTIŠEK (84 LET), EVA (78 LET)
Sportovní všestrannost, Sokol Královské Vinohrady a Sokol Chabry
S nácvikem sletové skladby Princezna republika neváhali sokolští senioři ani okamžik. Koneckonců, všichni cvičili
poprvé už na sletu v roce 1948. Dodnes jsou aktivními členy cvičitelského sboru. O Sokole shodně říkají: Máme
ho v srdci.
LADISLAVA (38), DAVID (38), HONZÍK (6) A DAVÍDEK (4) KADLČÍKOVI
Cvičení rodičů s dětmi, Sokol Královské Vinohrady
Mít dvě malé děti u Kadlečíků znamená, že do Cvičení rodičů s dětmi musí oba rodiče. Stejně tak do „žlutomodré“
skladby Méďové, rozhodně nejroztomilejší skladby sletu. Zatímco Honzík a Davídek v Sokole milují lezení
po žebřinách, David obdivuje velkolepou sokolskou historii. „Sokolské cvičení v naší jednotě děti vede
k samostatnosti, disciplíně a pořádku,“ oceňuje maminka Ladislava.
PETR JIRKŮ cvičitel, praporečník (66 let), Sokol Roudnice nad Labem
Bývalý reprezentant ve skocích do vody sice ještě závodí, víc se ale už věnuje trénování gymnastické mládeže.
Pokud zrovna nereprezentuje Župu Podřipskou jako její praporečník. „Parta, přátelství, morální kodex, slavná
historie,“ vyjmenovává, co ho na Sokole fascinuje. Aktivními sokoly byli už předci pana Jirků. „Svou činnost beru
jako naprosto přirozené pokračování tohoto sokolského údělu,“ dodává.

SOKOLOVÉ V TĚŽKÝCH DOBÁCH
25.6.2018 REFLEX SPECIÁL
MICHAL BURIAN
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NACISMUS A KOMUNISMUS, 1939 – 1989
V ROCE 1938 SE ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA PO POUHÝCH DVACETI LETECH SVÉ EXISTENCE
DOSTALA DO SITUACE, KDY SE ROZHODOVALO O JEJÍM BYTÍ ČI NEBYTÍ. VRCHOLEM DOSAVADNÍ
ČINNOSTI SOKOLA SE PO VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI LETECH JEHO EXISTENCE STAL ČERVENCOVÝ SLET
V ROCE 1938. SYMBOLICKY TAK UZAVŘEL ÉRU NEJVĚTŠÍHO ROZKVĚTU SOKOLSKÉHO HNUTÍ,
KTERÉ MĚLO ZÁHY ČELIT DVĚMA NEJNIČIVĚJŠÍM TOTALITÁM 20. STOLETÍ.
Dramatické léto a podzim roku 1938 prožívali sokolové v atmosféře příprav na obranu Československa
před blížící se německou agresí. K významnému postavení Sokola v této oblasti napomohlo již o rok dříve
uzákonění povinné branné výchovy obyvatelstva a předvojenské přípravy mládeže, na jejímž provádění
se Československá obec sokolská aktivně podílela. Chození na veřejnosti v sokolském kroji se v této době stalo
nejen výrazem vlastenectví, ale v pohraničních oblastech i velké odvahy, neboť sokolové se stávali stále častěji
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cílem henleinovských bojůvek. Pomoci sokolů se na hranicích dostávalo i jednotkám Stráže obrany státu a v září
1938 sokolové čelili spolu s dalšími českými i německými demokraticky smýšlejícími spolky a organizacemi
přeshraničním útokům Sudetoněmeckého Freikorpsu.
Bezprostřední ohrožení státu si vyžádalo 23. září 1938 mobilizaci, která proběhla rychle a za všeobecného
nadšení a odhodlání k obraně vlasti. Mezi více než jedním miliónem odhodlaných mužů, kteří v okamžiku
mobilizace nastoupili do zbraně, tvořili významné procento členové sokolských jednot a další sokolové se hlásili
do dobrovolnických oddílů. Na 29. září 1938 byla svolána do Mnichova konference čtyř velmocí (Velká Británie,
Francie, Německo a Itálie). Jejich představitelé podepsali dohodu, jež nařizovala odstoupení pohraničí českých
zemí Německu. Pro obyvatelstvo ve vnitrozemí znamenala mnichovská dohoda obrovskou ránu, pro obyvatele
v odstupovaných oblastech začal navíc doslova boj o život a pro sokoly, symbolizující vše, co nastupující,
nacistická moc v pohraničí nenáviděla, to platilo dvojnásob.
Sokolské rodiny se připojily k proudu uprchlíků z pohraničí a hledaly svá nová působiště. Dařilo se to především
díky podpoře, které se jim dostávalo od jednot ve vnitrozemí. Pomoc ale směřovala ke všemu evakuovanému
obyvatelstvu. Ze sokoloven se tak stala evakuační centra, kde mnozí nacházeli první provizorní ubytování.
To nejcennější, především sokolské spolkové prapory, bylo z pohraničí evakuováno a uloženo v Tyršově domě.
Nikdo tehdy nemohl tušit, že mnozí z těch, kteří opustili na podzim 1938 své domovy v pohraničí, sehrají o tři roky
později svoji historickou úlohu.
V ŘADÁCH ODBOJE
Po březnové okupaci českých zemí se v roce 1939 cesty sokolů rozdělily. Mnozí odcházeli do zahraničí,
kde očekávali vznik zahraniční armády, podobně jako tomu bylo v letech první světové války. Řada dalších
se rozhodla bojovat proti nenáviděným okupantům na domácí frontě. Od prvních dnů existence Protektorátu
Čechy a Morava považovali nacisté české tělovýchovné organizace v čele se Sokolem za nepřátele Říše.
Oprávněně.
Pokud činila v roce 1937 členská základna Československé obce sokolské téměř 300 000 mužů a spolu s ženami,
dorostem a žactvem více než 800 000 lidí, je nasnadě, že se sokolové a sokolky stali od prvních dnů existence
protektorátu členy prakticky všech rodících se organizací domácího odboje.
Jednotlivci se tak spontánně stávali členy Obrany národa (ON), Politického ústředí (PÚ), Zemského národního
výboru (ZNV) či Petičního výboru Věrni zůstaneme (PVVZ). V Politickém ústředí to byli například Přemysl Šámal,
Jan Jína, Ladislav K. Feierabend a Jaromír Nečas, v Obraně národa pak třeba podplukovník Josef Mašín
či generálové Hugo Vojta a Vojtěch B. Luža.
V Brně se členové Sokola podíleli na vytvoření odbojové organizace Zemský národní výbor. Rozhodující roli
v ní sehráli pedagogové Masarykovy univerzity – Jan Uher, Vladimír Helfert, Vladimír Groh, Robert Konečný
a Ferdinand Richter. Skupina se zaměřila především na zpravodajskou a kurýrní činnost a na akce
propagandistického charakteru.
Kromě toho, že se sokolové zapojili do různých odbojových skupin, vytvořili i vlastní odbojovou organizaci
Obec sokolská v odboji. V čele odbojové sítě, jež se od ústředí odvíjela přes župy až do místních jednot, stáli
čelní činovníci sokolské obce vedení Augustinem Pechlátem (od července 1939 náčelníkem České obce
sokolské). Důležitou součástí prvních týdnů sokolského odboje byla pomoc při ilegálních odchodech
do zahraničí. Obdobně jako ostatní odbojové organizace vyvíjeli sokolové rovněž zpravodajskou činnost
a v době, kdy nikdo nepředpokládal, že blížící se válka potrvá téměř šest let, připravovali ozbrojené povstání proti
okupantům. Zemským velitelem Obce sokolské v odboji pro Čechy se stal autor sletové skladby z roku 1938
Přísaha republice František Pecháček, zemským velitelem pro Moravu pak Štěpán Drásal. Rozsáhlá síť bohužel
nezůstala před gestapem dlouho utajena a sokolský odboj byl těžce postižen především zatýkáním v řadách
Zemského národního výboru a Politického ústředí.
Význam Obce sokolské v odboji začal výrazně stoupat na sklonku jara 1940, při budování druhé odbojové
garnitury. Současně se ale v německých zprávách o dění v protektorátu začaly objevovat stále častěji zmínky
o nebezpečí, jež představuje sokolské hnutí pro okupační moc. Po likvidaci první odbojové garnitury se Obec
sokolská v odboji v Čechách stále více orientovala na Obranu národa, na Moravě pak na Petiční výbor Věrni
zůstaneme. Postupně se dařilo navázat spolupráci i s Ústředním vedením odboje domácího (ÚVOD).
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KRVAVÉ ZTRÁTY
Dne 12. dubna 1941 nařídil K. H. Frank v zastoupení říšského protektora předsedovi protektorátní vlády Aloisi
Eliášovi, aby zastavil činnost Sokola. Zákaz činnosti byl však pouze prvním krokem ve snaze okupantů o eliminaci
sokolského odboje. Dne 27. září 1941 jmenoval Adolf Hitler zastupujícím říšským protektorem SSObergruppenführera Reinharda Heydricha, který ihned po své inauguraci vyhlásil stanné právo a rozpoutal krvavé
represe proti českému odboji. Mezi prvními odbojáři, kteří stanuli 28. září 1941 před hlavněmi popravčí čety
v pražských Ruzyňských kasárnách, byl i bývalý cvičitel dorostenců Sokola Královské Vinohrady generál Hugo
Vojta. Represím padl za oběť i Augustin Pechlát a další významný člen Sokola a příslušník odboje – Vladimír
Groh. Oba byli popraveni 30. září 1941.
Zásah proti sokolům gradoval v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy byla zahájena „Akce Sokol“. Byli
při ní systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Celkem bylo
postiženo asi 1500 sokolů. Většina z nich byla transportována přes Malou pevnost v Terezíně do koncentračního
tábora v Osvětimi. Ještě během vlny zatýkání, 8. října 1941, podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr
o rozpuštění České obce sokolské, jenž vstoupil v platnost o tři dny později. Hlavním argumentem byla
skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Ve zprávě německé
Bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst – SD) o „Akci Sokol“ vypracované počátkem listopadu 1941 se mimo jiné
říkalo: „Účinek rozpuštění sokolských spolků a zatčení mnohých funkcionářů ukazují, jak významnou roli hrál
Sokol ve veškerém českém životě a jak hluboko byl zakotven v českém národě. Německé obyvatelstvo,
především v německých národnostních ostrovech, přijalo oznámení o rozpuštění Sokola s velkou radostí.“
Zatýkáním mezi vedoucími představiteli Sokola byla výrazně postižena i sokolská odbojová síť. V závěru roku
1941 ale začala její činnost opět nabývat na intenzitě.
Na krvavý teror, nastolený v protektorátu Reinhardem Heydrichem, reagovali představitelé československého
exilu v Londýně rozhodnutím o přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora. Důležitou roli v tomto
rozhodnutí hrály i popravy generálů včetně již zmiňovaného Huga Vojty. V samém závěru roku 1941 byla
do protektorátu vysazena skupina ANTHROPOID s úkolem zlikvidovat Heydricha.
V tomto okamžiku nastala i hvězdná a současně osudová hodina sokolského odboje. Vše vlastně začalo chybou
navigátora letounu Halifax, který při vysazování skupiny ANTHROPOID zaměnil Prahu za Plzeň, a Jan Kubiš
s Josefem Gabčíkem tak přistáli poblíž obce Nehvizdy východně od Prahy. Tento omyl pomohl parašutistům
ke kontaktu s částí sokolského odboje, jehož akceschopnost dosud nebyla eliminována zásahy gestapa,
a především nebyl infiltrován jeho agenty. Naopak, byl-li někdo v protektorátu odhodlán za jakoukoliv cenu
napomáhat s přípravami atentátu na Heydricha, byla to právě většina sokolů a sokolek.
HISTORICKÝ OKAMŽIK
Napojení parašutistů na sokolský odboj se ukázalo pro realizaci atentátu jako rozhodující. První,
koho parašutistům jako spolehlivou osobu doporučil místní farář, byl člen tamější sokolské jednoty František
Kroutil. Od něj vedla jejich cesta k dalšímu sokolovi, mlynáři Břetislavu Baumanovi, jenž informoval náčelníka
IV. okrsku župy Barákovy Jaroslava Starého. Ten kontaktoval parašutisty s náčelníkem vysočanského Sokola
a členem skupiny Jindra Jaroslavem Piskáčkem. Sokolové spolu s některými pracovníky bývalé Masarykovy ligy
proti tuberkulóze poskytli oběma parašutistům ilegální byty v Praze a veškerou potřebnou pomoc. Spolupráce
na atentátu na Reinharda Heydricha se stala nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje. Mnozí sokolové
i sokolky vnímali atentát jako krevní mstu za popravené bratry.
Svědčí o tom i výrok zatčeného náčelníka vysočanského Sokola Jaroslava Piskáčka: „Ničeho nelituji, věděl jsem,
co mne čeká.“ Mezi nejvýznamnější spolupracovníky parašutistů patřili ti, kteří byli na podzim 1938 nuceni opustit
své domovy. Patřil mezi ně i starosta sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy Jan Zelenka-Hajský, jehož žižkovský
byt se stal jedním z hlavních opěrných bodů parašutistů.
Náčelníkem Krušnohorské-Kukaňovy župy byl Václav Novák z Podmokel. V roce 1938 se s rodinou přestěhoval
do pražské Libně, kde našli parašutisté další z bezpečných úkrytů. (O osudech obou rodin píšeme podrobně
v další kapitole tohoto speciálu.)
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Péče o parašutisty se dělila mezi celou řadu dalších sokolských rodin i jednotlivců. Nelze tak nezmínit například
karlínského sokola Antonína Oktábce nebo rodiny Fafk ovy, Khodlovy, Baucovy, Smržovy či Svatošovy.
Shoda na uskutečnění atentátu ale nebyla absolutní. Mezi jeho odpůrce patřil velitel skupiny Jindra Ladislav
Vaněk. Na rozdíl od Jana Zelenky-Hajského, který stál v čele radikálního křídla Jindry, skupiny Říjen, měl obavy
z následných krvavých represálií. Tato kontroverzní postava sokolského odboje byla gestapem zatčena v září
1942, aby následně své předchozí odbojové zásluhy zdiskreditovala spoluprací s gestapem a později i s StB.
Dopoledne 27. května 1942 uskutečnili Jan Kubiš a Josef Gabčík atentát na Reinharda Heydricha. Poté, co selhal
Gabčíkův samopal, explodovala Kubišova bomba nad stupátkem před pravým zadním kolem Heydrichova vozu.
Tento den se stal jedním z nejvýznamnějších v našich novodobých dějinách. Bez doslova sebevražedné pomoci
sokolů by se atentát nemohl nikdy uskutečnit.
Součástí msty za Heydrichovu smrt bylo nejen vyvraždění Lidic a Ležáků, ale i popravy stovek českých vlastenců.
Spolupracovníci parašutistů byli po skončení vyšetřování převezeni z vyšetřovací vazby na Pankráci a na Karlově
náměstí do policejní věznice pražského gestapa v terezínské Malé pevnosti. Dne 23. října 1942 byla celá skupina
„parašutistů“, jak se jí říkalo, odeslána do koncentračního tábora Mauthausen. Po příjezdu do Mauthausenu nikdo
z početné skupiny pomocníků parašutistů a jejich příbuzných netušil, že před sebou mají jen několik hodin života.
Největší poprava v dějinách tábora začala 24. října 1942 v půl deváté ráno. V průběhu šesti hodin bylo zavražděno
257 spolupracovníků parašutistů. Šlo především o představitele sokolského odboje, členy Českého červeného
kříže, vojáky a příslušníky pravoslavné církve. Nacisté si byli plně vědomi skutečnosti, že na popravu nevedou
zbabělce, a snažili se proto zabránit jakýmkoliv demonstračním činům. Další, jedenatřicetičlenná skupina přišla
v Mauthausenu na řadu 26. ledna 1943. Téměř polovinu popravených tvořili členové Sokola.
O významu sokolského odboje při uskutečnění atentátu hovořila již první ucelenější zpráva šéfa řídící úřadovny
gestapa v Praze H. U. Geschkeho: „Z výsledků dosavadního pátrání a zatčení rodiny Novákovy vyplývá,
že příslušníci Sokola, a sice v první řadě vůdcové prostřední garnitury, se v pozoruhodném rozsahu podíleli
na podpoře atentátníků a dalších agentů. Atentátník Kubiš, po útěku a odstavení kola u filiálky firmy Baťa,
se zdržoval u rodiny Novákovy. Odtud se přesunul do Prahy-Vysočan, k rodině Piskáčkově, kde zůstal odpoledne
a noc po atentátu. Piskáčkův syn vyzvedl v bytě Novákových kolo, které tam předtím přivezla Novákových dcera,
a vrátil je zpět majiteli – rodině Smržově. V pozdní odpoledne 27. 5. 1942, když jeden z atentátníků potřeboval
lékaře, chtěl mu Piskáček senior ve svém bytě poskytnout ošetření lékařem Břetislavem Lyčkou
z Prahy - Karlína…“
Největší překvapení ale u vyšetřovatelů vzbuzovala aktivní účast žen. Jednou z nich byla i manželka autora
skladby Přísaha republice Františka Pecháčka Emílie, zavražděná v lednu 1943 v Mauthausenu.
O rok později ji na stejném místě následoval i její manžel. Jeho poslední slova si všichni přítomní zapamatovali:
„Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát.
Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“
V ZAHRANIČNÍM ODBOJI
Vraťme se zpět do roku 1939 k sokolům, kteří opouštěli své domovy, aby se za hranicemi zapojili do bojů
za obnovu národní samostatnosti.
Formování československého zahraničního odboje probíhalo po okupaci Čech a Moravy za krajně nepříznivých
okolností. Postupně vznikla hlavní centra československé emigrace v Paříži a Londýně. V dubnu 1940 byla
v Paříži založena Sokolská župa Zahraniční, jejímž starostou se stal významný meziválečný slovenský politik
Juraj Slávik. V úvodním prohlášení se o sokolstvu říkalo: „… pamětlivo své minulosti a svého poslání, staví
se dnes opět do prvních řad nového zahraničního odboje… “
Náčelník československé vojenské správy generál Sergěj Ingr přivítal vznik Sokolské župy Zahraniční slovy: „Tak
jako vždy, kdy národ náš potřeboval pomoci sokolského bratrstva, tak i nyní spoléhá na všechna věrná
československá srdce, že se ozvou, když Vlast zavolala. Jsem rád, že opět mohu zařaditi naše sokolstvo mezi
nejvěrnější.“
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Sokoly bychom v letech druhé světové války našli na všech bojištích. Ti američtí bojovali v Evropě i v Tichomoří,
čeští a slovenští pak na východní a západní frontě i v severní Africe.
Bojovali jako pěšáci, tankisté, letci… a jejich fyzické i osobnostní předpoklady je předurčovaly i k absolvování
parašutistického výcviku a k zapojení do nejriskantnějších operací.
Snad nejvíc se sokolové proslavili tam, kde bychom to možná čekali nejméně – na východní frontě v Sovětském
svazu. Na přelomu let 1941 a 1942 se podařilo uvést do života plán na vybudování zárodku československé
armády v SSSR. Československé jednotce bylo jako první posádka přiděleno městečko Buzuluk. K 15. červenci
1942 vznikl 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR, který poprvé zasáhl do boje v březnu 1943, když mu byla
v prostoru Charkova svěřena obrana obce Sokolovo.
V bitvě u Sokolova padl i velitel 1. roty nadporučík Otakar Jaroš. Člen Sokola Mělník byl posmrtně vyznamenán
jako první cizinec Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu. Nebývalá statečnost tohoto sokola vedla
k jeho pozdější glorifikaci komunistickým režimem, díky níž dnes již jen málokdo tuší, že pokud by se dožil února
1948, skončil by patrně díky svým názorům na komunistických popravištích jako jeden z prvních. Obdobně
jako Heliodor Píka, který předal v Buzuluku jako náčelník čs. vojenské mise v Moskvě do rukou velitele
1. čs. samostatného polního praporu v SSSR Ludvíka Svobody bojový prapor, jenž vojáky doprovázel k bojům
o Sokolovo. I další tři Čechoslováci, kteří obdrželi v roce 1943 nejvyšší sovětský řád – Antonín Sochor, Josef
Buršík a Richard Tesařík –, byli členy předválečných sokolských jednot.
VSTŘÍC NOVÉ TOTALITĚ
Konec druhé světové války znamenal pro sokoly nové výzvy. Uprostřed všeobecného nadšení ale obnova
Československé obce sokolské neprobíhala jednoduše. Sokolská organizace byla válkou velmi těžce oslabena.
Usilovali-li Němci o likvidaci elity českého národa, v případě Sokola se jim tento cíl podařilo téměř realizovat.
Mnoho vedoucích pracovníků bylo popraveno či padlo na válečných bojištích. To, co se ale záhy ukázalo
pro budoucí osudy Sokola i národa jako nejtragičtější, byla skutečnost, že byla vyvražděna ta část sokolstva,
která byla ochotna svést s jakoukoliv totalitou boj za demokratické a sokolské ideály doslova na život a na smrt.
Tito muži a ženy, jejichž životy vyhasly na nacistických popravištích a v koncentračních táborech, byli pro budoucí
vývoj Sokola i státu nenahraditelní.
I přes velké oslabení sokolstva došlo krátce po osvobození ke spontánní obnově činnosti. Již 5. května 1945
se vytvoření jednotné tělovýchovné organizace. Vznikl Ústřední národní tělovýchovný výbor. Do jeho čela byl
zvolen Antonín Hřebík, jenž se krátce předtím vrátil z Osvětimi, kde ho věznili za jeho účast v sokolském odboji.
Ukázalo se však, že sladit požadavky všech tělovýchovných organizací bude velice obtížné, navíc se komunisté
snažili získat sjednocením tělovýchovy v Sokole vliv. Po několika měsících marných vyjednávání tak došlo
1. ledna 1946 k zahájení samostatné činnosti Československé obce sokolské. Nakonec v listopadu 1946 vznikl
Československý tělovýchovný svaz, který představoval v podstatě pouze formální sdružení většiny
tělovýchovných organizací při zachování jejich samostatnosti.
Sokol byl chápán jako organizace tvořící pevnou oporu demokracie a jako protiváha sílící komunistické moci.
Po válce prudce vzrostl počet jeho členů. Na konci roku 1947 působilo v 52 župách 3686 jednot a poboček
s více než miliónem členů. Sokolové spravovali 1294 sokoloven a 2200 vlastních hřišť, měli vlastní nakladatelství
a vydávali sedm časopisů. V únoru 1948 vedení Československé obce sokolské odmítlo vytváření akčních výborů.
Na v yhrocenou politickou situaci ale zareagovalo až v okamžiku, kdy byl mocenský boj už prakticky rozhodnut.
Dopoledne 25. února 1948 se v Tyršově domě sešlo za vedení starosty Antonína Hřebíka mimořádné
předsednictvo, jež schválilo poselství prezidentu Benešovi, v němž ho sokolstvo ujišťovalo svou oddaností
a věrností. V této době uvnitř organizace vrcholily spory o to, zda má Sokol zůstat nadstranický,
nebo se má aktivně zapojit do politického dění.
Po komunistickém převratu došlo ke jmenování nového vedení, ze kterého odstranili odpůrce KSČ. Na konci
února nový režim vyhlásil vznik „obrozené“ Jednotné tělovýchovné organizace Sokol. Její činnost však řídil
komunistický Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport. Dne 7. června 1948 abdikoval prezident Edvard Beneš
a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald.
NIKDO NESMÍ DIKTOVAT, KOHO MÁME MILOVAT
Stránka 86 z 108

Jedenáctý všesokolský slet v roce 1948 byl vůbec největším v celé historii Sokola. Stal se obrovským vyjádřením
podpory demokracii a prezidentu Benešovi. Současně sokolové demonstrovali nesouhlas s nastupující,
komunistickou diktaturou. Na slet se hlásilo tolik cvičenců, že z kapacitních důvodů nebylo možné, aby vystoupili
všichni. Sokolovny nápor nezvládaly. Často se cvičilo na směny v několika skupinách.
Po únorovém, komunistickém puči se mnoho cvičenců odmítalo zúčastnit dalších akcí a panovaly obavy, zda slet
bude ještě vůbec sokolský. Mnohé zahraniční župy (zvláště americké) vyslovily nesouhlas s vývojem v Sokole
po únoru 1948 a své zástupce na slet nevyslaly. Komunisté neponechali nic náhodě a okamžitě po Únoru začali
ustavovat takzvané akční výbory, jejichž prostřednictvím měla být provedena „očista od reakčních živlů“. Nechyběl
mezi nimi ani akční výbor Československé obce sokolské v čele s Františkem Bláhou, jenž 29. února vyzval
k zakládání akčních výborů v župách a jednotách.
Jedenáctý slet zahájilo 18. června 1948 cvičení sokolského žactva, které dalo spontánním voláním „ať žije
prezident Beneš“ najevo své přesvědčení. Přestože slet provázela nepřízeň počasí, byly jednotlivé skladby
přijímány s obrovským nadšením a některé opakovány. Na Strahově cvičilo přes půl miliónu cvičenců (nejen
ze Sokola), mezi nimi hosté z mnoha zemí, včetně cvičenců z tehdejšího Sovětského svazu. V hledišti
se vystřídaly skoro dva milióny diváků. Cvičenci provolávali jména Edvarda Beneše a T. G. Masaryka
a ostentativně ignorovali Klementa Gottwalda.
Celá akce byla pod kontrolou komunistických bezpečnostních sil, které již v průběhu sletu zatkly na dvě stovky
nejaktivnějších sokolů. Velká obava panovala z průběhu slavnostního průvodu Prahou. Sokolové v průvodu
jednoznačně demonstrovali svůj odpor proti nastupující diktatuře. Provolávaná hesla glosovala nepřítomnost
manželů Benešových na sletu, respektive zdůrazňovala oddanost sokolů odkazu Masaryka a Beneše. Svůj vztah
ke komunistům dávali sokolové najevo bez zbytečných hrubostí, ale zcela jasně: „Nikdo nesmí diktovat, koho
máme milovat.“ Kolem tribuny s představiteli státu a KSČ prošli sokolové mlčky s odvrácenými hlavami.
LIKVIDACE SOKOLA
Zahajovací projev na ustavující schůzi Ústředního akčního výboru ČOS pronesl na jaře 1948 ministr spravedlnosti
Alexej Čepička.
Tento muž nejvyšší stranické nomenklatury dostal tělovýchovu na starost a v letech 1948 a 1949 veškeré dění
v tělesné výchově a sportu bedlivě sledoval a často přímo ovlivňoval. Podporu demokracii hlásali sokolové
i na pohřbu Edvarda Beneše v září 1948.
Jasně vyjádřený postoj většiny členů Sokola vůči novému režimu utvrdil vedení KSČ v přesvědčení, že Sokol
a celou sjednocenou tělovýchovu je potřeba zbavit všech, kteří neprokáží poslušnost „lidově demokratickému
zřízení“. Sokol měl být proto plně podřízen komunistickému vedení. V rámci očisty z něj vyloučili více než 11 000
lidí, přes 1500 činovníků zbavili funkcí a počet členů se výrazně snížil. Zrušeny byly župy a místo nich vznikly
sokolské kraje a okresy, v nichž hráli vedoucí roli regionální komunističtí tajemníci. Také stanovy Sokola byly
upraveny, aby odpovídaly komunistické ideologii.
Přijetí zákona O organizaci tělesné výchovy a sportu v prosinci 1952 znamenalo zrušení jednotné organizace
Sokol. Název Sokol musel zmizet i z vývěsních štítů tělocvičen, jednoty byly přejmenovány. Například pražský
Sokol Dejvice od roku 1952 podléhal obvodnímu národnímu výboru a nesl název Slovan ONV Praha 6.
Všeobecný dramatický propad členské základny znamenal u této jediné jednoty mezi lety 1949 a 1960, že z 2742
mužů a žen zbyli pouze 403.
Veškeré politické zásahy i změny názvů však zdaleka neznamenaly konec sokolských tradic a výchovy. V rámci
odboru základní tělesné výchovy i sportovních oddílů v jednotách nadále působila řada bývalých sokolů
a sokolek, kteří předávali dál své zkušenosti.
Tělovýchovu řídil od počátku 50. let podle sovětského vzoru Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport.
Toto uspořádání se ale neosvědčilo a v březnu 1957 vznikl Československý svaz tělesné výchovy a sportu,
jenž ovládal veškerou tělovýchovu až do roku 1990.
SOKOLSTVO V EXILU
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Sokolská organizace přestala po 90 letech existovat. Komunisté největší český národní spolek zlikvidovali.
Sokolská organizace a její ideály přesto žily dál. Tisíce sokolů, obdobně jako v roce 1939, emigrovaly a zapojily
se do zahraničních sokolských jednot po celém světě. Mezi prvními našli nový domov ve Spojených státech
amerických bývalý starosta Antonín Hřebík a náčelnice Marie Provazníková.
Antonín Hřebík začal organizovat sokolskou činnost v exilu již v uprchlických táborech a záhy navázal styky
se všemi zahraničními sokolskými organizacemi. Stejně jako v roce 1914 sehrál významnou roli pařížský Sokol.
V uprchlických táborech vznikaly spontánně první exilové sokolské jednoty.
V listopadu 1950 se v New Yorku konala ustavující schůze Ústředí čs. sokolstva v exilu. V čele se starostou
Hřebíkem, náčelnicí Provazníkovou a místostarostou Slávikem rozvíjelo bohatou činnost, jež vyvrcholila
organizací prvního zahraničního sletu ve Vídni. Uskutečnil se v roce 1962 ke stému výročí založení Sokola. Další
slety se konaly v letech 1967 v Montrealu, 1972 ve Vídni, 1976 v Curychu, 1982 ve Vídni, 1986 v Curychu a 1990
v Paříži. Sokolové dokázali po 40 let uchovat odkaz zakladatelů hnutí a předat ho dalším generacím.
OBNOVA TRADICE
V období pražského jara 1968 se pokusili bývalí přední činovníci Československé obce sokolské o obnovu
Sokola. Na jejich výzvu se sešly 5. května 1968 v Praze v sále na Žofíně stovky bývalých sokolů a založily
přípravný výbor pro obnovu sokolské organizace.
V průběhu pražského jara se také podařilo řadě jednot vrátit k původnímu názvu, který jim již zůstal i po srpnové
invazi vojsk Varšavské smlouvy a za následné normalizace, kdy vzaly za své veškeré snahy o obnovu
samostatného Sokola. Návrat k původnímu názvu, od něhož si mnozí slibovali i opětovný příklon k sokolským
tradicím, přivedl do jednot zpět i řadu bývalých členů, kteří od té doby předávali zejména mládeži své sokolské
zkušenosti i ideály.
O dvacet let později se blížil pád východoevropských totalitních režimů. V průběhu roku 1989
se scházeli bývalí představitelé obce sokolské, a dokonce se nacvičovalo na slet zahraničního sokolstva v Paříži.
Bezprostředně
po
17.
listopadu
1989
začali
sokolové
usilovat
o
obnovu
své organizace. V lednu 1990 se na pražském Výstavišti na ustavujícím sjezdu Československé obce sokolské
sešlo na 3000 sokolů a sokolek. Spontánně se začaly obnovovat jednoty a záhy
i župy.
Kromě obnovy struktury a restitucí zabaveného majetku se začaly zraky všech představitelů Sokola upírat
k toužebně očekávanému návratu na strahovský stadión.
Dvanáctý všesokolský slet se uskutečnil po šestačtyřicetileté přestávce v létě 1994 a stal se pro všechny
důkazem, že Sokol opět žije a navazuje na hodnoty a tradice nejslavnější české tělovýchovné organizace.
***
PŘEDSTAVITELÉ ODBOJE Z ŘAD SOKOLŮ
Podplukovník Josef Mašín
Generál Vojtěch B. Luža
Náčelník České obce sokolské Augustin Pechlát
Generál Hugo Vojta
Představitel odboje na Moravě Vladimír Groh
Vedoucí karlínského dorostu Antonín Oktábec
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Sokolové shání 120 milionů pro malostranský klenot
25.6.2018
ČTK
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Praha

Tyršův dům potřebuje bohatou injekci, problém se dostal i na vládu.
Česká obec sokolská hledá prostředky na přestavbu Tyršova domu na Malé Straně, který obec vlastní od roku
1921 a kde sídlí. Sdělila to starostka Sokola Hana Moučková. Obec podle ní na podnět premiéra Andreje Babiše
zpracovala podklad s nutnými investicemi a úpravami.
Sokol má podle starostky s financováním investic a provozu historického paláce dlouhodobě problém. V Tyršově
domě obec provozuje areál s tělocvičnami, krytým bazénem a dalšími sportovišti. Podle Moučkové je využívají
jak členové Sokola, tak široká veřejnost. Provoz objektu nicméně letos nijak nepodpořilo ministerstvo školství,
dotaci Sokol získal jen od pražského magistrátu a Prahy 1. „Tyršův dům má obrovský význam pro aktivní život
obyvatel centra Prahy a má také obrovský význam svou pozicí v památkové rezervaci UNESCO. Proto mi připadá
dosti přezíravý postoj státních orgánů naprosto nepochopitelný,“ uvedla starostka. Současná krize ve financování
sportu podle ní neumožňuje žádné investice do modernizace Tyršova domu, obec má problém sehnat peníze
i na provoz a nutnou údržbu. „Provádíme pouze nejnutnější opravy, a to je do budoucna rozhodně neudržitelný
stav,“ zakončila Moučková. Stavebnětechnický stav paláce je podle ní uspokojivý.
V ČR má nyní Sokol celkem 1063 tělovýchovných jednot. Téměř každá jednota má svou sokolovnu. Členská
základna Sokola má v republice zhruba 160 tisíc členů. Jejich celkový počet sice za posledních deset let poklesl
přibližně o 20 tisíc, přibývá mezi nimi ale dětí a mládeže. Zatímco v roce 2008 bylo v Sokolu kolem 63 tisíc žáků
a dorostenců, teď je jich asi o 11 tisíc víc. Dvě třetiny členů Sokola tvoří děti a mládež do 26 let, naopak dospělých
sokolů ubývá. Jde o jedno z nejpočetnějších občanských sdružení v zemi.
***
Dějinný otisk Sokola
Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, „naočkovala“ tělovýchovnou činností
nejširší vrstvy obyvatel. * Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo celonárodní hnutí. * V době
největšího ohrožení nacistickým Německem cvičilo na 10. sletu v roce 1938 na 350 tisíc sokolů, na které se přišlo
podívat přes dva miliony diváků. * Po druhé světové válce přesáhl počet sokolů jeden milion. V roce 1952
komunisté sokolské organizace opět zrušili. * Po jejich znovuobnovení v roce 1990 měl Sokol asi 200 tisíc členů.

Rozvoj Sokola v Libereckém kraji brzdí nedostatek peněz
25.6.2018
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Nedostatek peněz brzdí rozvoj Sokola v Libereckém kraji. Vyrovnávat se musí také s konkurencí školních
a dalších zájmových kroužků. ČTK to řekla náčelnice župy Ještědské Jarina Žitná, jež byla v minulosti i náčelnice
České obce sokolské a Světového svazu sokolstva.
"Nic proti nim, čím více pohybu děti mají, tím lépe. Problém je, že po ukončení školní docházky se takové kroužky
automaticky rozpadají a děti zůstávají v uvozovkách bezprizorné. V mimoškolní tělesné výchově však mají
možnost přestupu z žactva do dorostu a později do členstva přímo v jednotě," uvedla Žitná. "Chybí i intenzivní
zájem státu, ministerstva školství, o pravidelně prováděnou mimoškolní tělesnou výchovu, která preferuje péči
o všestranný rozvoj osobnosti cvičenců všech věkových kategorií," dodala držitelka ocenění
Osobnost Libereckého kraje.
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Podle ní sice získávají v rámci grantů peníze na mládež, to ale zdaleka nestačí. "Není to ani na zaplacení
tělocvičny. Bylo by to ještě horší, kdyby 99 procent lidí v Sokole nedělalo zadarmo," uvedla. Přímo v Liberci
pracují tři sokolské jednoty a pouze jedné byla vrácena část jejího majetku, takže členové cvičí v pronajatých
tělocvičnách, které jsou stále dražší. Vlastní sokolovnu má jen asi třetina jednot z Ještědské župy, která zahrnuje
území Liberecka, Turnova a České Lípy.
Obdobné to je v i krkonošské župě, kde z 20 jednot jich vlastní sokolovnu 11. "Stav našich sokoloven je docela
dobrý. Všichni se snaží v rámci svých možností udržovat je, jak to jde, a získávat peníze od obce nebo z kraje
i ministerstva školství," uvedla tajemnice župy Krkonošské - Pecháčkovy Alena Cermanová. Díky dotaci
se podařilo například v roce 2015 za čtyři miliony korun zateplit sokolovnu ve Studenci na Semilsku.
Nedostatek peněz některé jednoty řeší převodem sokoloven na obce. "To byl třeba Kruh u Jilemnice," dodala
Cermanová. Stejně postupovali sokolové v Železném Brodě na Jablonecku, zdejší jednota je jednou
z 19 v Jizerské župě. V jejích možnostech nebylo provést opravy, které si podle projektu vyžádají asi 40 milionů.
"Město to dělá po etapách," uvedla starostka župy Miluše Řeháková. Nová je například palubovka a zateplení
budovy.
Vlastní sokolovny mají podle ní v Jizerské župě hlavně jednoty na vesnicích. "Tam se o ně ohromně starají,
většinou jsou to už ale takové archaické stavby," uvedla. S obnovou budov pomáhají obce a kraj. "Jak to lidi dělají
dobrovolně, tak se jim dotace z ministerstva nedaří získat. Nemáme žádného pracovníka, který by žádosti o granty
zpracovával," řekla Řeháková.
Sokolu podle Žitné chybí větší propagace. Hodně se o něm ale nyní mluví díky sletu. "Slet ale není cíl naší práce,
je to prostředek, jak ukázat veřejnosti, co děláme. Je to svátek spolupráce, radosti ze společně prováděného
pohybu a v letošním roce i dar republice k jejímu výročí," uvedla Řeháková. Počet členů se podle ní daří udržovat
zhruba na stejné výši. "Je pravda, že spousta starších lidí odchází, ale máme poměrně hodně dětí. Tak polovině
členů je do 18 let," dodala. Ještědská župa má přes 2400 členů, z toho asi 700 v Turnově. V Krkonošské je
registrováno 1877 Sokolů a v Jizerské jich je asi 2200. "Od poslední statistiky nás přibylo. Nalákaly se děti
na sletové skladby," uvedla Řeháková.
Lépe se podle Žitné vede Sokolům v menších městech a vesnicích, kde konkurence dalších oddílů není tak velká
a mají větší podporu radnic. Například v krkonošských Pasekách nad Jizerou s 260 obyvateli má Sokol 140 členů.
Jednota kromě akcí a závodů pořádá letní tábor. "Zájem je na hranici našich možností," řekla starostka paseckých
Sokolů Dita Waldmannová.
http://genusplus.cz/diskusni-forum/krajske-udalosti/rozvoj-sokola-v-libereckem-kraji-brzdi-nedostatek-penez
Tato zpráva byla dále vydána na webu tydenvlk.cz

MYŠLENKY SOKOLA
25.6.2018
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OSUDY ZEMĚ A SOKOLSKÉ OBCE JSOU ODJAKŽIVA SPOJENÉ
SOKOL OD SVÉHO VZNIKU DALECE PŘEKRAČOVAL HRANICE POUZE TĚLOVÝCHOVNÉ
NEBO SPORTOVNÍ ORGANIZACE. SILNÉ IDEOVÉ NEBO IDEOLOGICKÉ POZADÍ VYJADŘOVALY
TAKÉ PLAKÁTY A POHLEDNICE VYDÁVANÉ K VŠESOKOLSKÝM SLETŮM. TOTO POSELSTVÍ
SE NA NICH PROJEVOVALO V KAŽDÉM PŘÍPADĚ VÍC NEŽ POSTUPUJÍCÍ TRENDY VE VÝTVARNÉM
UMĚNÍ.
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O Sokola je zájem
25.6.2018

ctidoma.cz

str. 00

Zájem o Sokola je v Mladé Boleslavi vysoký, v posledních letech stále roste. Jen v Mladé
Boleslavi eviduje Sokol asi 400 členů, v celém okresu pak je kolem 1900 členů. Kromě hodin
cvičení pořádá tělovýchovná jednota například také příměstské tábory.
http://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/o-sokola-je-zajem-41981
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SOKOL V LETECH PRVNÍ REPUBLIKY
„BRATŘÍ A SESTRY, POZDRAVUJEME VÁS JAKO SVOBODNÉ OBČANY SVOBODNÉ ŘÍŠE
ČESKOSLOVENSKÉ!“ TAK ZAČÍNALO PROVOLÁNÍ OTIŠTĚNÉ 1. LISTOPADU 1918 NA PRVNÍ STRANĚ
10. ČÍSLA TĚLOCVIČNÉHO OBZORU, KTERÝ MOHL OPĚT NÉST SVŮJ PŮVODNÍ NÁZEV VĚSTNÍK
SOKOLSKÝ. DNE 28. ŘÍJNA 1918 TOTIŽ VZNIKL SAMOSTATNÝ ČESKOSLOVENSKÝ STÁT A ČINNOST
ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ, OD ROKU 1915 ZAKÁZANÉ ORGANIZACE, BYLA IHNED OBNOVENA.
Díky tomu, že si Sokol i v těžkých časech první světové války udržel svou vnitřní organizaci, mohli jeho členové
zajistit v prvních dnech a měsících po 28. říjnu klidné a spořádané ustavení nové státní správy a dočasně plnit
úkoly náležející policii a armádě.
V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH NOVÉHO STÁTU
Nejprve bylo nutné zabránit chaosu. Legionáři, kteří se měli stát základem nové armády, se ještě nestačili vrátit
do vlasti. A tak jeden z nejdůležitějších úkolů připadl 28. října 1918 starostovi České obce sokolské JUDr. Josefu
Scheinerovi. Národní výbor československý ho pověřil organizováním branné moci.
Scheiner dobře věděl, že se může opřít nejen o české důstojníky, kteří byli v Praze zrovna na dovolené,
byli tu také příslušníci Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ), a hlavně sokolové. Předsednictvo České obce
sokolské vydalo ke členům svých jednot provolání následované společnou výzvou Sokola, DTJ, studentstva
a hasičstva. Odpověď přišla okamžitě.
V Praze bylo prvním úkolem převzetí vojenské moci. Večer 28. října se proto konala porada sokolských zástupců
s delegáty DTJ, studentů a pražského policejního ředitelství. Na ní se rozhodlo o vytvoření takzvaných Národních
stráží, v jejichž čele stanul náčelník České obce sokolské Jindřich Vaníček a starosta DTJ František
Hummelhansen. V jednotkách sloužili i členové dalších spolků, sokolové však tvořili výraznou většinu. Veliteli
jednotek se stávali ve velké míře starostové či náčelníci sokolských žup a jednot. Česká obec sokolská dokonce
strážím propůjčila svou organizační strukturu.
Jedním z prvních počinů sokolských čet bylo obsazení budovy zemského velitelství a odzbrojování rakouské
armády. V následujících dnech se sokolové podíleli na zajišťování a střežení skladů potravin, surovin a zboží,
na hlídání zbrojnic, nádraží, železnice, komunikací, průmyslových objektů, ale také zámků, archívů, muzeí
či knihoven. Tyto úkoly plnily Národní stráže asi do počátku prosince 1918. Tehdy začaly jejich úkoly postupně
přebírat vojenské a policejní jednotky.
SITUACE NA SLOVENSKU
Sokolské jednoty začaly na Slovensku vznikat záhy po převratu. Už 4. listopadu 1918 byla ustavena první jednota
ve Skalici, do konce roku ji následovalo pět dalších.
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Dne 2. února 1919 se konala první poválečná schůze výboru České obce sokolské. Jeho členové se dohodli,
že v srpnu uspořádají výpravu na Slovensko. V tu chvíli ještě netušili, že k plánovanému zájezdu dojde téměř
okamžitě. Ani ne hodinu po skončení schůze obdržel starosta Scheiner telegram od bratislavského župana
Samuela Zocha. Ten žádal 500 sokolů, kteří by přijeli do Bratislavy na útraty vlády, aby byli nápomocni při udržení
pořádku a uvítání slovenské vlády, jejíž příjezd byl ohlášen na 4. února. Tak již 3. února 1919 kolem sedmé hodiny
večer odjížděla do Bratislavy výprava pražských sokolů pod vedením Jindřicha Vaníčka.
Celkem z Čech a Moravy odcestovalo během jediného dne na 2500 krojovaných sokolů.
V březnu 1919 převzali v sousedním Maďarsku moc socialisté a komunisté a 20. května pronikly maďarské
jednotky na Slovensko. Československou armádu zde zastihly zcela nepřipravenou, díky čemuž se jim podařilo
ovládnout celý východ země. Sokolové tak opět vstoupili na scénu. Naléhavá žádost o pomoc dorazila do Prahy
3. června. Situace byla vážná, a proto se předsednictvo České obce sokolské již o dva dny později rozhodlo
provést mobilizaci svých řad. První sokolovévojáci odjeli na Slovensko ještě týž den, druhý transport následoval
10. června. Celkem pak pomáhaly ve vyhrocené situaci čtyři sokolské strážní prapory.
Ačkoli sokolové měli plnit pouze pořádkovou a strážní službu, octli se nakonec i na frontě. Vojsku pomohli
zejména v bojích u Nových Zámků. Celkem se k sokolským odvodům, které končily 20. června, dostavilo 86 000
sokolů. Od konce června začala vypadat situace na Slovensku příznivěji, a tak předsednictvo České obce
sokolské 31. července 1919 rozhodlo o odvolání sokolských praporů.
SOKOL VE DVACÁTÝCH LETECH
Od roku 1919 probíhaly přípravy sokolstva na VII. všesokolský slet, naplánovaný na rok 1920. Jednalo se o první
slet ve svobodné Československé republice. Vedení České obce sokolské nějaký čas zvažovalo, zda není
na uspořádání sletu příliš brzy. Objevila se řada pochybovačů. Před uspořádáním sletu varovaly pražské
elektrické podniky i ministerská rada. Ministerstvo zahraničí se proto rozhodlo svolat společnou poradu sokolstva,
úřadu vlády, hlavního města Prahy a také hoteliérů a hostinských. Dva roky po konci války přetrvávaly dopravní,
ubytovací i zásobovací potíže. Mezi přítomnými byl patrný strach o možnou ztrátu prestiže státu, kdyby se slet
nevydařil. Sokolové se ale nenechali odradit a jejich rozhodnutí slet upořádat se ukázalo jako správné.
Za pouhých 120 dnů vyrostla na pražské Letné sletová aréna o rozloze 128 669 m2.
Hlavní sletové dny proběhly ve dnech 27. až 30. června. Poprvé zde zazněl pochod V nový život od skladatele
Josefa Suka. Později se stal jedním z nejpopulárnějších sokolských pochodů. Na cvičišti se vystřídalo celkem
28 000 mužů a 22 000 žen, které opustily starobyle působící „námořnické“ stejnokroje a divákům se představily
v modré skládané sukni, bílé halence s vyšívanými rukávy a červeném květovaném šátku.
Všesokolský slet byl také skvělou příležitostí k představení nové, československé armády. Součástí programu
byla sletová scéna, která dostala název Stavba sochy Svobody a svým námětem zcela zapadala do ducha doby
a tehdejších pocitů společnosti.
Uspořádání sletu bylo v poválečné době skutečně odvážným počinem, který se však vyplatil.
Sokol získával na popularitě, na konci roku 1921 už evidoval 710 000 členů v 53 župách. Narůstající členská
základna vzbudila ve vedení Sokola diskusi o potřebě důstojného sídla. V dubnu 1921 schválil výbor České obce
sokolské zakoupení Michnova paláce na pražském Újezdě. Soutěž na projekt přestavby objektu na Tyršův dům
vyhrál architekt František Krásný. Ve svém návrhu počítal s umístěním sokolské administrativy, nakladatelství,
restaurace a sokolského muzea. Zcela nově vyrostla budova velké tělocvičny, do níž byly roku 1923 vloženy
pamětní kameny, zimní bazén a sokolská ubytovna. Slavnostního otevření ve dnech 23. a 24. května 1925
se účastnilo 15 000 sokolů i vládní představitelé v čele s T. G. Masarykem.
Stavbu financovala Česká obec sokolská z výdělků VII. všesokolského sletu, příspěvků jednot, darů
od peněžních ústavů, státních dotací i výtěžků věcné loterie. Sokol se od dvacátých let věnoval také vlastnímu
podnikání. V únoru 1926 zahájil svou činnost hotel Sokolský domov, fungovala plovárna, nakladatelství,
od roku 1927 vydávala Česká obec sokolská vlastní rodinný týdeník Jas.
Během šesti let se sokolové dokázali bez problémů připravit na další, už VIII. všesokolský slet v roce 1926.
S nárůstem členů však přestala Letenská pláň kapacitně dostačovat. Novým vhodným místem se zdál být prostor
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strahovských lomů, které v roce 1925 propůjčila pražská obec státu na 80 let pod podmínkou, že budou využívány
k tělovýchovným účelům. V průběhu devíti měsíců zde vznikl na hliněných náspech pro 14 000 cvičenců
a 130 000 diváků dřevěný „stadión“. Osmý všesokolský slet se tak konal poprvé na upravené ploše na Strahově.
Na sletové slavnosti dorazilo na 800 000 návštěvníků.
V meziválečném Československu bychom mezi členy Sokola našli i mnoho představitelů politického života. Patřili
k nim například Rudolf Beran, Karel Kramář, Milan Hodža nebo Jan Malypetr. Většina politiků ale byla spíš
řadovými členy, Sokol byl chápán jako organizace apolitická. Sokolstvo rezolutně odmítalo komunismus a KSČ,
v roce 1926 odmítli sokolové také fašismus, který se začal na československé politické scéně nebezpečně
projevovat.
V průběhu dvacátých let 20. století zažíval Sokol značný rozmach. Členská základna se nadále rozrůstala,
na což musel reagovat i VI. valný sjezd, konaný v roce 1920. Tentýž sjezd vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
jednot na Slovensku rozhodl o změně názvu na Československou obec sokolskou. Po celé republice vyrůstaly
stále nové sokolovny, které se postupně stávaly středisky společenského života. Větší důraz se kromě cvičení
kladl také na vzdělávací a kulturní činnost. V hojném počtu zakládali sokolové ochotnická divadla, loutková
divadla či hudební a pěvecké sbory.
NELEHKÁ TŘICÁTÁ LÉTA
Počátek třicátých let přinesl do Sokola generační změny. V lednu 1932 zemřel starosta Josef Scheiner.
Na jeho místo byl 8. května zvolen Stanislav Bukovský, v němž sokolové znovu nalezli energickou
a respektovanou hlavu své organizace. Změny nastaly také na náčelnickém postu, kde Jindřicha Vaníčka vystřídal
Miroslav Klinger, za náčelnici Miladu Malou nastoupila v roce 1931 do čela žen Marie Provazníková.
Ačkoli se celý svět vzpamatovával z hospodářské krize, která se nevyhnula ani Československu (přičemž sami
sokolové pořádali sbírky pro nezaměstnané), rozhodli se sokolové uspořádat IX. všesokolský slet. Důvod
zariskovat nebyl malý. Na rok 1932 připadalo 70. výročí založení Sokola, ale i 100. výročí narození
jeho zakladatele Miroslava Tyrše. Ani nesokolské veřejnosti nemohla tato výročí uniknout. Jednoty zaplavily
brožury o Tyršovi, z ústředí chodily pokyny k pořádání besed, v tisku vycházely články, konaly se přednášky.
Osvětové srazy se odehrávaly také ve slovanských zemích Evropy nebo v Americe.
„Do sletového“ se v létě 1932 oblékla celá Praha. Program byl rozvržen na předsletové dny, dny dorostu a hlavní
dny členstva. Oslavou Tyršových nedožitých 100. narozenin se stala zejména sletová scéna nazvaná příznačně
„Tyršův sen“. Na Strahově byla uvedena celkem osmkrát. Průběh XI. všesokolského sletu znamenal mnoho
pro posílení národního sebevědomí v době, kdy v Evropě začal klíčit zárodek nebezpečí.
V závěru třicátých let se počet členů Sokola vyšplhal téměř k miliónu. Nové sokolovny poskytovaly obyvatelstvu
široké možnosti vyžití. Stačilo si jen vybrat. Sokol byl prostě všudypřítomný.
SOKOLOVÉ OLYMPIONICI
Gymnasté z řad sokolstva se v meziválečném období řadili k absolutní světové špičce.
Historickým úspěchem sokolů se v tomto směru staly VIII. letní olympijské hry v Paříži v roce 1924. Pro Sokol
se situace z počátku nevyvíjela vůbec dobře, to když muselo družstvo Československé obce sokolské odstoupit
pro zranění Stanislava Indrucha, který si při cvičení na bradlech zlomil nohu. Pak ale nastoupil ke své disciplíně
Bedřich Šupčík. Soutěž ve šplhu na laně ovládl a získal pro samostatné Československo první zlatou olympijskou
medaili. Kromě toho vybojoval Šupčík ještě bronz ve víceboji.
Medailové úspěchy slavili také Robert Pražák a Ladislav Vácha.
Vácha zazářil i na další olympiádě, jež se konala v roce 1928 v Amsterodamu. Sokolský gymnasta tu bral zlato
na bradlech a stříbro na kruzích. Další dvě medaile vybojoval pro Československo Emanuel Löffler. Úspěch
amsterodamských her zakončili sokolští borci ziskem stříbrné medaile v soutěži družstev.
Nelze opomenout letní olympijské hry v Berlíně 1936, které se konaly bezvýhradně pod taktovkou nacistického
režimu, jehož sílu okázale demonstrovaly. Berlínská olympiáda si zapsala rekord v počtu sportovců,
stala se však také soubojem dvou velkých tělocvičných systémů, sokolského a turnerského.
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V takovém duchu se odehrával i jeden z vrcholů her – sestava Aloise Hudce na kruzích, jež vešla do historie
olympiád. Po špatných zkušenostech s nespravedlivým známkováním rozhodčích při cvičení na bradlech prováděl
Hudec na kruzích všechny své cviky mnohem déle, než bylo nutné. Rozhodčím tak nedal sebemenší důvod
ke srážce bodů a zaslouženě získal zlatou olympijskou medaili.
PREZIDENTI V SOKOLU
První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vstoupil do Sokola v první polovině osmdesátých let
19. století. Nejprve byl členem Sokola Pražského, a když se roku 1890 přestěhoval na Malou Stranu, začal
navštěvovat tamní jednotu. I Masarykova rodina byla sokolská, jeho manželka Charlotta byla zakládající členkou
dámského odboru malostranského Sokola a všechny jeho děti v Sokole od mala cvičily.
Masarykův velmi kladný vztah k Sokolu napomáhal propagaci sokolské myšlenky už před válkou. Nic se v tomto
ohledu nezměnilo ani po vzniku samostatného státu. První československý prezident se nikdy netajil tím, že Sokol
obdivoval. Celý život „sokoloval“, jak s oblibou říkal. Velmi dobře si uvědomoval, jaký význam sehráli sokolové
při vzniku legií i při utváření samostatného státu. Byli to také sokolové, kteří jako první střežili Pražský hrad.
Podporu sokolstvu vyjadřoval Masaryk ve svých projevech, rozhovorech, přednáškách, ale také svou osobní
účastí na všesokolských sletech. Sokolové pak v rámci svých sletů prezidentovi pravidelně vzdávali na Hradě
hold. Při takové příležitosti, přesně 5. července 1926, věnoval Tomáš Garrigue Masaryk sokolstvu nový čestný
prapor.
Také Edvard Beneš byl celý život sokolem.
Vstoupil do Sokola jako šestiletý kluk v rodných Kožlanech, pamatoval si na místnost, v níž cvičil, i na čilý sokolský
ruch v obci. Na studiích v cizině se prostřednictvím pařížského Sokola dostal do styku s francouzskými gymnasty
a politickými činiteli. Těchto kontaktů využil, když v roce 1915 emigroval a na Masarykův příkaz se usadil v Paříži.
Po nástupu do prezidentského úřadu jeho kontakty se Sokolem neustaly. Při X. všesokolském sletu v roce 1938
věnoval i on darem sokolstvu čestný prapor.
PŘÍSAHA REPUBLICE
„Přísaha republice“, skladba k prostným cvičením mužů, se stala symbolem X. všesokolského sletu v roce 1938.
Konec třicátých let byl dobou nejistoty a strachu, dobou historicky zvláštní. Na jedné straně se sice začaly
zlepšovat ekonomické poměry Československa, na straně druhé se potenciální nebezpečí ze strany Německa
změnilo v reálnou hrozbu. O to více rostlo odhodlání čelit tomuto zlu a bránit svobodnou republiku. Desátý
všesokolský slet se stal manifestací těchto postojů, symbolem připravenosti národa k obraně vlasti.
vystoupení trvala déle než pět týdnů, na 16. červen 1938 byl do programu zařazen Den brannosti. Legendárními
se stala již zmíněná prostná mužů Přísaha republice autora Františka Pecháčka, kdy na cvičiště nastoupilo
najednou téměř 30 000 mužů.
Jejich útvary působily jako hradby. Ohromující byl také sletový průvod, jejž sledoval i prezident Beneš. Sokolové
z Vídně v něm již museli kráčet pod vlajkou s hákovým křížem. Účast v průvodu se vyšplhala na 73 000 sokolů
a sokolek.
Během holdu prezidentu republiky, při němž Edvard Beneš daroval Sokolu nový prapor, přísahalo
sokolstvo svou věrnost a bratr Klinger pronesl tato slova: „Sokolstvo, přijímajíc z rukou hlavy státu prapor, setrvá
vždy na svém místě a přičiní se ze všech sil o udržení a lepší budoucnost demokratického zřízení a svobody
státu. Tak přísahá!“ Na to zaznělo nádvořím Pražského hradu halasné: „Tak přísaháme!“
Sokolové svou přísahu z červencového dopoledne roku 1938 během druhé světové války
bezpodmínečně dodrželi.
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Aktuality/Komentáře (0), autor: čtk Sokolské organizace na Vysočině postrádají aktivní třicátníky a čtyřicátníky.
Přes polovinu jejich členů tvoří děti a mládež. Dvě župy, které v kraji působí, mají dohromady asi 10.000 členů.
Silnější je župa plukovníka Švece sídlící v Jihlavě. Má 45 jednot a v nich asi 7000 členů. Havlíčkobrodská župa
Havlíčkova velikostně doplatila na nové krajské uspořádání republiky. Má ale špičkové sportovce, i když jí chybí
podpora jakou má hokej nebo fotbal.
Nyní má župa Havlíčkova 26 jednot, krátce po svém založení před 132 lety jich bylo 66 a sídlo měla v Čáslavi
ve Středočeském kraji. S asi 3000 členů je přibližně na třetině někdejšího počtu.
„V posledních letech se zvýšil zájem z řad dětí,"řekla starostka župy Alena Smejkalová. Přičítá to finanční podpoře
z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i relativně malým nákladům, které pro rodiny sportování v sokole
představuje.
„Všichni naši trenéři pracují jako dobrovolníci zdarma,"zdůraznila Smejkalová.
Podle Radka Stejskala, který je starostou župy plukovníka Švece, mají některé jednoty přes 70 procent mládeže.
Nejstarší generace vymírá a mezi lidmi narozenými na přelomu 80. a 90. let není o sokol velký zájem, řekl.
Členské příspěvky dětských i dospělých členů, které jsou 200 respektive 500 korun ročně, podle Smejkalové
sotva stačí na běžný provoz. Na velké investice do nemovitostí podle ní organizace nemá. „Sokol
je znevýhodněný, protože fotbalové nebo hokejové kluby mají často k dispozici městská zařízení,
do kterých samosprávy nebo stát investují,“ řekla Smejkalová.
Přitom i sokolské organizace mají úspěšné sportovce. Zatímco jihlavská organizace zaštiťuje především
všestrannostní oddíly, pod havlíčkobrodskou župu patří úspěšní házenkáři z Nového Veselí na Žďársku a šermíři
z Bystřice nad Pernštejnem. „ Sokol Nové Veselí je trvale na špičkových místech jak domácích, tak mezinárodních
soutěží, totéž platí i pro oddíl šermu,"řekla Smejkalová
Sokol podle ní často nemá jinou možnost než sportovní areály prodávat. Župa Havlíčkova musela v minulosti
prodat sokolovnu v Havlíčkově Borové, letos v Rožné na Žďársku.
„Na město jsme taky převedli sokolovnu v Bystřici nad Pernštejnem,"řekla Smejkalová. Z plánu na rozsáhlou
rekonstrukci ale sešlo. Podle starosty Bystřice nad Pernštejnem Karla Pačisky byly důvodem zejména vysoké
náklady, které studie odhadla na 60 milionů korun. Otázkou je i její využití, město má dost jiných objektů pro sport
i kulturu, řekl starosta.
Také Župa plukovníka Švece některé sokolovny prodala. Utržené peníze tvoří fond, ze kterého si mohou jednoty
bezúročně půjčovat na opravy. Nedávno opravené jsou podle Stejskala sokolovny ve Velkém Meziříčí na Žďársku
nebo v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku.
Další fond je určený na spolufinancování získaných dotací. „Prodávat majetek je nevyhnutelné. Je to jako
v obchodu, kdo je slabý, zkrachuje,"řekl Stejskal. Snaží se ale majetek prodávat přednostně obcím.
http://www.jihlavske-listy.cz/clanek25640-sokolum-na-vysocine-chybi-stredni-generace.html
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DOKÁŽEME VYTÁHNOUT DĚTI OD POČÍTAČŮ
KDO JDE DO KANCELÁŘE STAROSTKY ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ, PROJDE POSTUPNĚ KOLEM
BAROKNÍHO MICHNOVA PALÁCE, TYRŠOVÝM DOMEM, VYZDOBENÝM KAMENNÝMI SOKOLY I BUSTAMI
VÝZNAMNÝCH ČLENŮ-ZAKLADATELŮ HNUTÍ ČI PLAKÁTY ZVOUCÍMI NA XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET – TEN
PRVNÍ SE KONAL JEŠTĚ ZA ŽIVOTA MIROSLAVA TYRŠE V ROCE 1882. NA STOLE V KANCELÁŘI HANY
MOUČKOVÉ V TYRŠOVĚ DOMĚ OVŠEM VLÁDNE JINÉ STOLETÍ – DOTACE, ODPISY, INVESTICE, NÁKUP
POČÍTAČŮ, ZÁŠTITY MINISTRŮ. STEJNĚ ROZKROČEN MEZI RŮZNÝMI ÉRAMI ČESKÉHO NÁRODA STOJÍ
I SOKOL, KTERÝ VSTOUPIL DO 156. ROKU SVÉ EXISTENCE.
* Paní starostko, k čemu má dnes Sokol blíže – k otcům zakladatelům, nebo k roku 2018?
Jsme jednoznačně moderní organizace pro 21. století. Ale nezapomínáme, odkud jsme vzešli, kdo a co nám dal
do vínku. Já sama Tyrše jako myslitele a organizátora hluboce obdivuji, jeho myšlenky se mi občas při krizových
situacích samy objevují v mysli a musím říci, že jsou hluboce současné. Takže sami říkáme, že jsme tradiční
organizace s moderní tváří. Máme dvě třetiny členů mladších 26 let, ti nás do 19. století sklouznout nenechají!
Kdybychom nebyli moderní, rychle bychom skončili.
* Já si pamatuji ze starých časopisů obrázky sokolů v červených košilích a v čamarách s pírky. Jak vlastně vypadá
vaše hnutí dnes?
Celkem je nás 160 tisíc. Fungujeme napříč generacemi, od dětí od dvou let, jež cvičí s rodiči,
až po seniory, kteří u nás třeba nacházejí kontakt, jenž jim mimo Sokol chybí. Myslím, že
všichni cítí, že členství v Sokole je něco víc než jen chození do sportovního oddílu. Lidé ho
mají v srdci. Rozvíjíme tři směry činnosti. Za prvé sport všestrannostní, do něhož patří koncept
sportu pro všechny a také nevýkonnostního sportu. Druhým pilířem naší činnosti je sport
výkonnostní – příkladem může být olympiáda v Riu, kde jsme měli šest sokolů, kteří se k
nám aktivně hlásí, jako je třeba vzpěrač Jiří Orság, atleti Jakub Holuša a Kateřina Šafránková nebo šermíř
Alexander Choupenitch. Třetí oblastí je kulturní, vzdělavatelská a umělecká činnost. V Sokole máme například
skoro
250 uměleckých těles – divadelní soubory, pěvecké sbory, loutkoherce.
* Čím se Sokol liší od jiných sportovních organizací? Hodně energie věnujeme propagaci hodnot, na nichž
byl Sokol založen – demokracie, tolerance, láska k vlasti, boj za svobodu. Sokol je hrdé hnutí, které bylo čtyřikrát
pozastaveno, čtyřikrát obnoveno. Sokolové stáli u zrodu moderního českého národa, u jeho klíčových okamžiků.
To je podle mne unikátní nadstavba, jež nás odlišuje od dalších sportovních organizací.
* Jak byste popsala typického sokola?
Asi těžko můžu popsat nějakého typického sokola, na to je nás opravdu mnoho, ale myslím, že se dá říct,
že sokolové jsou lidé aktivní, kteří chtějí něco udělat pro ostatní, a v naprosté většině za to nic nechtějí.
* Jaký je vývoj vaší členské základny?
V posledních letech se pohybuje okolo zmíněných 160 tisíc členů, kteří jsou sdruženi v 1063 sokolských
jednotách. Trvale nám roste podíl mládeže, což je skvělá zpráva. Jsme schopni děti přitáhnout i v obrovské
konkurenci ostatních volnočasových aktivit. Nejde ani tak o ostatní sportovní organizace, tam jsme v podstatě
na jedné lodi, důležité je, že dokážeme vytáhnout děti z gaučů, od počítačů, od televize, směrem k aktivnímu
životu. Ukazuje se také, jak je náš koncept sportu pro všechny moderní – právě ve všestrannostních oddílech
na na výkonnostní úrovni. Ne každý může být šampión, ne každý chce trávit na hřišti pět večerů v týdnu,
ale u nás může mít každý radost z pohybu, může si najít přátele se stejnými zájmy.
* Znakem Sokola byla odjakživa mezigenerační soužití…
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Nesmírně si vážím těch starších, kteří třeba v devadesáti letech nacvičují na sokolský slet a účastní se života
svých jednot. A to třeba i tréninkem a výchovou nejmladších, pro něž je toto mezigenerační soužití nesmírně
důležitou zkušeností pro budoucí život. Mě třeba velice těší, že skladbu rodičů s dětmi na XVI. všesokolský slet
v nejednom případě nacvičovali s dětmi jejich prarodiče. Ti tak tráví se svými vnoučaty čas opravdu aktivně.
Na druhou stranu, snižuje se nám počet členů ve středním věku, kteří by měli jednak být pro mladé sokoly vzorem
a také by měli tvořit cvičitelský stav. To je ale, pokud vím, obecný problém českého sportu. V každé sportovní
organizaci vám řeknou totéž: Nejsou trenéři. Myslím, že tady systém českého sportu založený na tom, že většinu
práce odvedou dobrovolníci bez nároku na adekvátní odměnu, naráží na své hranice.
* Sokol byl ale vždy na dobrovolnosti založen…
To množství práce, energie, sebeobětování, ochota zdarma udělat něco pro druhé, jež v Sokole vidím, považuji
za malý zázrak. Za to sokolům patří můj obrovský obdiv a také velký dík. Můj syn už je dospělý, takže se mohu
práci pro Sokol věnovat v podstatě kdykoliv, ale vím, jak náročné je to třeba pro cvičitelky, které mají malé děti,
a přesto se několik večerů týdně věnují ostatním. Do budoucna se přesto dívám pozitivně – věřím, že dnešní
mladí sokolové to po dnešních generacích převezmou.
* Říkalo se, že v každé české vesnici je sokolovna. Jste bohatí?
Účetně ano, v reálu je to mnohem složitější. Naši předkové nám předali velmi hustou síť sokoloven, jež mají
zejména v menších obcích univerzální funkci sportovních i společenských center. Celkem je v zemi
asi 750 sokoloven. K tomu musíte připočíst sportoviště a další pozemky. Vyjádřeno penězi, jde o majetek
s hodnotou kolem téměř deseti miliard korun. Pro upřesnění – nemovitý majetek je většinou ve vlastnictví
tělocvičných jednot, což jsou naše pobočné spolky. Ty mají odvozenou právní subjektivitu od České obce
sokolské jako spolku hlavního, takže například nemohou nemovitý majetek bez souhlasu ČOS prodat.
Veškeré hospodaření i péče o majetek jsou však výhradně v rukou sokolských jednot.
* A v čem je problém?
Problémem sokolského majetku je, že je v průměru skoro 100 let starý, což nebývale prodražuje jeho provoz
i údržbu. Navíc řada našich objektů leží v historických centrech měst, často pod přísnou památkovou ochranou,
což zase prodražuje jakékoliv opravy. Navíc dotační pravidla na sportoviště nás vysloveně poškozují,
protože preferují nové objekty – zkrátka čím novější máte halu, tím více finančních prostředků na údržbu a provoz
dostanete. Ale musím zcela jasně říci: pro sokoly je starost o sokolovny posláním, snaží se a jejich údržbě
a zvelebování věnují obrovskou energii. To pochopí každý, kdo se někdy nechá provést po sokolovně od starosty
místní jednoty. Takže k té otázce na to, zda jsme bohatí – snažíme se sokolovny udržovat v dobrém stavu,
ale na nové investice síly už nejsou.
* Jak vás to omezuje?
Nedostatečnost sportovišť a nedostatek trenérů a cvičitelů způsobují, že řada jednot už omezila nábory,
jsou úplně plné. Zrovna nedávno mi říkal starosta ze Sokola Roztoky u Prahy, že museli zastavit nabírání nových
dětí, protože už je nemá kdo a kde trénovat. Přitom dětí má v jednotě skoro 500 a zájem byl stále obrovský.
Snad se s městem domluví na rozšíření stadiónu, ale jinde musí jednoty říci prostě: Omlouváme se, nemáme
místo. A to je strašná škoda.
* Kolik sokolů je v zahraničí?
Na XVI. všesokolský slet do Prahy se ohlásilo skoro 1300 sokolů z celého světa, členů mají tyto jednoty
samozřejmě řádově víc. Sokolské spolky jsou po celém světě. Například v USA je pět sokolských organizací,
sokolové jsou v Kanadě, v Austrálii. Nejsilnější je Sokol samozřejmě na Slovensku, ale i v dalších evropských
zemích. Například Sokol Vídeň úzce spolupracuje s jednotami z Jihomoravského kraje. Jeho členy už nejsou
jen lidé s českými kořeny, a tak třeba ve vídeňské sokolovně pod bustou Tyrše a znakem Sokola uvidíte sportovat
„čistokrevné“ Rakušany.
* Jakou roli hrají v životě Sokola slety?
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Zcela zásadní, je to vizitka naší činnosti, naší pospolitosti. Slety se konají jednou za šest let, letos navíc v době
100. výročí založení republiky, při němž sokolové hráli zásadní roli. Na slet se sjíždějí lidé z celé republiky
k tomu tisíce rodinných příslušníků a desetitisíce diváků. A musím připomenout, že nejde jen o ten pražský sletový
týden – předcházejí mu čtyři desítky dalších regionálních sletů. Organizačně jde o docela velkou akci, využíváme
takové objekty jako Eden Arénu, O2 arenu, Národní divadlo, zorganizujeme průvod desetitisíce sokolů centrem
města. Slet se chystá v podstatě celých šest let, poslední tři roky už dost intenzívně.
* V Sokole často působí celé mnohogenerační rodiny. Máte sokolství také po předcích?
Samozřejmě i já měla v rodině sokola, dědeček byl náčelník sokolské jednoty. Sama jsem ale v mládí sportovala
mimo Sokol a ke spolku jsem se dostala přes svou práci – jsem ekonomka a ta má v České obci sokolské
opravdu dost napilno.
* Jak byste chtěla, aby vypadal Sokol řekněme za 20 let?
Budeme se chystat na XX. všesokolský slet. Naše metodika pro všestranný tělesný rozvoj dětí bude začleněna
do osnov pro mateřské školy a pro 1. stupeň škol základních. Všesokolské slety budou zapsány na seznam
kulturního dědictví UNESCO. Nebývale nám roste členská základna u dětí a mládeže a dnešní děti přebírají role
cvičitelů. A já to zpovzdáli sleduji.
* Říkala jste, že se vám občas vybaví Tyršovy myšlenky. Máte nějakou oblíbenou?
Řeknu dvě hesla, která podle mne spolu úzce souvisí. „Ni zisk, ni slávu“ a „Jedinec nic, celek vše“. Vše, co děláme,
máme dělat co nejlépe pro věc samu, nikoliv pro výhody. A jen z kvalitně odvedené práce každého jednotlivce
může vzniknout kvalitní společné dílo. Mimochodem, přesně o tom jsou cvičení na sletech – když dobře zacvičí
každý cvičenec, vznikne ohromující celek. A platí to v práci i v životě.

Ni zisk, ni slávu!
25.6.2018

divadelni-noviny.cz

str. 00

XVI. všesokolský slet, největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce, se uskuteční v Praze
v týdnu od 1. do 6. července. Nabízí nejen programy hromadných cvičení v Eden Aréně, ale i mnoho kulturních
akcí.
Finální program sletu byl odhalen minulý týden v Národním divadle. Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu
se uskuteční hned na úvod 1. července. V zahajovacím Sletovém průvodu se vydá centrem Prahy
na 13.000 domácích i zahraničních sokolů. Řada sportovních, společenských a kulturních akcí pak vyvrcholí
divácky atraktivním programem hromadných cvičení. 15.000 cvičenců, z toho 1500 ze zahraničí, předvede
na stadionu v Edenu třináct skladeb. Jedenáct z nich je připraveno sokolským hnutím, včetně jedné skladby
česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu ), s jednou skladbou se představí Česká asociace
Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté ze zahraničí. Letošní ročník připomene i 100 let samostatné
republiky a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové hráli – slet je součástí oficiálních republikových oslav
výročí.
Dvě tváře hromadných cvičení
Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým scénickým pojetím
a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude program v Edenu slavnostně zahájen ve 21:00,
následovat bude provedení jedenácti hromadných skladeb za umělého osvětlení. O den později bude program
zahájen již ve 14:00. Na řadě bude další série deseti skladeb včetně těch pro nejnižší věkové kategorie. Odpolední
program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu, při kterém se na ploše sejdou cvičenci ze všech
sletových skladeb.
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Každý z programů je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou. Rozhodně neprohloupí
ten, kdo se přijde podívat na oba dny, zve do Edenu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který
má program v Edenu na starosti.
Vedle sportu také kultura aneb Kde domov můj
Slet bude mít tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Například na scéně Národního divadla u příležitosti
slavnostního zahájení vystoupí v neděli 1. července soubor sokolského Divadla pod Petřínem, což bude údajně
poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají své představení ochotníci. Díla předních
českých výtvarníků inspirovaná Sletem a Sokolem zase poslouží jako předlohy pro sletové pohlednice. Po Praze
se také chystá mnoho dalších vystoupení, výstav a doprovodných akcí. Kulturní a společesnké akce, tedy sletový
program nazvaný Kde domov můj najdete zde.
Předsletová horečka u nás vrcholí a moji kolegové i já se na slet samozřejmě moc těšíme. Na setkání s ostatními
sokoly z Čech i ze zahraničí, s našimi partnerskými organizacemi a hlavně s veřejností. Jsem ráda, že dokážeme
nabídnout tak široký a pestrý program a že naši ochotníci to dotáhli až na prkna Národního divadla, uvádí starostka
České obce sokolské Hana Moučková.
Premiéra v Národním divadle
Na scéně Národního divadla v neděli 1. července poprvé za dobu jeho existence odehrají představení ochotníci
– sokolské amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek
Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hlavní dohled nad představením
bude mít režisér Bohumil Gondík. Je to velký závazek, ale samozřejmě také zážitek, který se v mé divadelní
kariéře se u ž nikdy nemusí opakovat, přiznává režisér Divadla pod Petřínem Bohumil Gondík.
Sokol Gala : špičkový sport v sokolském podání
Program Sokol Gala bude přehlídkou toho nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům
v úterý 3. července v 19 hodin předvede v pražské O2 Aréně své dovednosti na 500 vystupujících, zástupců
více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska
a Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený
unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Průvodcem
večerem bude divadelní soubor Cirk La Putyka, řada jehož členů prošla sokolskými oddíly. V programu se objeví
třeba i capoeira, mašeři, šerm, taekwondo nebo teamgym. Mezi sportovci najdeme mnoho mistrů republiky,
účastníků z mistrovství Evropy, světových šampionátů a olympijských her.
Vzniká kolekce obrazů se sletovou a sokolskou tematikou
Letošní slet navazuje na předválečnou tradici, kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali významní výtvarníci
své doby, například Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká obec sokolská letos iniciovala
vznik kolekce výtvarných děl inspitovaných sletovou a sokolskou tematikou, do níž přispěli Stanislav Diviš, Michal
Cihlář, Ivan Komárek, Aleš Najbrt, Pavel Roučka, Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla budou vystavena
například během slavnostního zahájení v Národním divalde či během hromadných cvičení na stadionu v Edenu.
Výzvu k účasti jsem přijal velmi rád, protože tématu velkých sportovních akcí se věnuji průběžně. Pro současné
obrazy jsem použil motivy z pátého Sletu z roku 1907. Chtěl jsem ale, aby výsledná estetika obrazu
byla odlehčená, veselá a povzbudivá. Není marné se pokoušet pod perutěmi Sokola křísit pohybovou
všestrannost mládeže a zrovna tak propagovat pochopení pro současnou výtvarnou estetiku, říká Stanislav Diviš.
Ni zisk, ni slávu! – společná výstava Národního muzea a České obce sokolské
Národní muzeum a Sokol připravili zajímavou výstavu s názvem Ni zisk, ni slávu!. V prostorách Tyršova domu
budou návštěvníkům představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů či z pozůstalosti
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Dominantou celé výstavy bude originál praporu od Josefa Mánesa pro Sokol
Pražský z roku 1862. Výstava se koná od 19. června do 8. července, je zdarma a otevřeno bude každý den
od 10:00 do 18:00.
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Slet v partnerských médiích
Česká televize bude od 1. do 6. července denně vysílat sletové zpravodajství ve Sletových minutách na ČT Sport.
Sletový průvod 1. července pokryje přímými vstupy v celkové délce 40 minut. Dne 4. července odvysílá ČT Sport
ze záznamu program Sokol Gala, oba programy hromadných cvičení bude vysílat v přímých přenosech na ČT 2,
resp. ČT Sport. Letošní novinkou je přímý přenos pátečního slavnostního zakončení na ČT 1.
V přímých reportážích se z Edenu budou hlásit i reportéři Českého rozhlasu. Obě média spolu s Deníkem
navíc plánují bohaté zpravodajské pokrytí všech sletových událostí. Deník svým čtenářům navíc nabídne
před začátkem sletového týdne speciální sletovou přílohu s řadou užitečných informací pro účastníky
i návštěvníky sletového týdne.
///
PROGRAM XVI VŠESOKOLSKÉHO SLETU 2018
…
10:00 – 13:00 Sletový průvod (centrum Prahy)
14:00 Ekumenická mše ( Chrám sv. Víta )
15:30 – 18:00 Program na pódiích
19:00 Slavnostní zahájení sletu a divadelní představení Naši furianti (historická budova Národního divadla )
20:15 Noční výstup na Petřín ( Tyršův dům )
…
14:00, 16:00 Loutkové představení ( Divadlo Kampa )
14:30 – 20:00 Program na pódiích
15:00 – 17:00 Workshop: Taneční odpoledne s Helenou Peer, ČR ( OC Eden )
16:40 – 17:40 Workshop: Rytmická gymnastika s IA Ollerup, Dánsko ( Tyršův dům )
18:00 Přednáška Všesokolské slety objektivem P. Koblice ( Divadlo Kampa )
19:00 Koncert pěveckých sborů Česká píseň ( Národní divadlo – Nová scéna )
…
14:00 – 17:00 Vystoupení na pódiích
14:00, 16:00 Loutkové představení ( Divadlo Kampa )
14:30 – 17:00 Workshop: Jóga s Jitkou Hilgert, ČR ( OC Eden )
15:00 Divadelní představení Přes přísný zákaz dotýká se sněhu ( Národní divadlo – Nová scéna )
18:00 Přednáška Všesokolské slety objektivem P. Koblice ( Divadlo Kampa )
19:00 Sokol Gala, komponovaný sportovní program ( O2 Aréna )
…
14:00, 16:00 Loutkové představení ( Divadlo Kampa )
14:00 – 17:00 Folklor na piazzettě – české a moravské soubory openair ( Národní divadlo – piazzetta )
14:30 – 17:00 Program na pódiích
17:00 – 17:50 Workshop: Streetdance s Gerlev P.E & S. Ac., Dánsko ( Tyršův dům )
18:00 Přednáška Všesokolské slety objektivem P. Koblice ( Divadlo Kampa )
18:00 – 18:50 Workshop: Parkour s Gerlev P.E & S. Ac., Dánsko ( Tyršův dům )
19:00 Večer scénického folkloru Naše národní ( Národní divadlo – Nová scéna )
21:00 Setkání s lidovými muzikami ( Národní divadlo – foyer Nové scény )
…
14:00, 16:00 Loutkové představení ( Divadlo Kampa )
18:30 – 21:00 Mezinárodní seminář k problematice HTV ( Hotel Slavia )
21:00 – 23:30 I. program hromadných skladeb ( Eden Aréna )
…
9:00 – 14:00 Mezinárodní seminář k problematice HTV ( Hotel Slavia )
14:00 – 17:00 II. program hromadných skladeb a slavnostní zakončení Sletu (Eden Aréna) ;
…
I. program hromadných vystoupení (5. 7. od 21:00)
Slavnostní zahájení
Princezna republika (senioři)
V peřině (mladší žákyně)
ČASPV (gymnastická koedukovaná skladba)
Dánsko (dorost)
Děti, to je věc! (mladší žactvo)
Cirkus (starší žactvo)
Stránka 100 z 108

Ženobraní (ženy)
Borci (dorostenci a muži)
Siluety (dorostenky a ženy)
Výkonnostní sport ČOS
Spolu (dorost, muži, ženy)
II. program hromadných vystoupení (6. 7. od 14:00)
Spolu (dorost, muži, ženy)
Noty (předškolní děti)
Cirkus (starší žactvo)
Cesta (ženy)
Méďové (rodiče a ženy)
Děti, to je věc! (mladší žactvo)
Ženobraní (ženy)
Borci (dorostenci a muži)
Siluety (dorostenky a ženy)
Princezna republika (senioři)
Slavnostní zakončení
///
Podrobný program najdete na stránkách Sletu slet2018.cz.
http://www.divadelni-noviny.cz/ni-zisk-ni-slavu

Sokolům ve Zlínském kraji chybějí peníze na opravy sokoloven
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Zlín - Sokolům ve Zlínském kraji chybějí peníze na rekonstrukci chátrajících sokoloven. Budovy často pocházejí
z období první republiky, případně jsou ještě starší. Každá ze třech žup, které v regionu sdružují jednotlivé
tělocvičné jednoty, by na jejich opravy potřebovala desítky milionů korun, zjistila ČTK. V některých případech
dokonce Sokol řeší obtížnou situaci převodem majetku na města a obce.
Podle Ivany Zavadilové, starostky Sokolské župy Hanácké se sídlem v Kroměříži, došlo před dvěma lety k převodu
sokolovny na obec v Kvasicích. Podobný krok se chystá také v Morkovicích-Slížanech, kde budova slouží
i jako kulturní stánek a město proto plánuje finančně přispět na její chystanou rekonstrukci. Už dříve sokolové
předali sokolovnu obci v Kostelci u Holešova. "Náklady na údržbu a opravy sokoloven jsou vysoké. Členská
základna není tak velká, aby vše utáhla," řekla ČTK Zavadilová.
Postupně se podle ní naopak zvelebují například sokolovny v Kroměříži - Postoupkách, Litenčicích, Třeběticích
nebo Bystřici pod Hostýnem. Zrekonstruovaným Sokolským domem se mohou pochlubit v Kroměříži. V Holešově
se sokolovna rekonstruuje právě teď, uvedla Zavadilová. Sokolská župa Hanácká má 15 jednot a zhruba
1700 členů.
Ještě o poznání větší je s 23 jednotami a asi 3800 členy Sokolská župa Komenského sídlící ve Zlíně.
Její tajemnice Ivana Moučková ČTK řekla, že stav jednotlivých sokoloven se výrazně liší. "Záleží na šikovnosti
starostů, jak se kolem toho umějí točit," uvedla Moučková.
Prakticky neustále se podle ní opravuje zlínská sokolovna. Letos v jejích sklepních prostorách vznikne posilovna.
Rekonstrukce se chystá i ve Zlíně - Malenovicích, postupně se proměňuje také sokolovna v Uherském Brodě.
Avšak například v Bzovém, místní části Bojkovic, si kvůli nedostatku financí majetek vypůjčilo město,
které se o něj nyní stará.
Jednoty sdružené v Sokolské župě Valašské - Františka Palackého si sokolovny zatím ponechávají
ve svém vlastnictví. Starostové jednot se podle vzdělavatelky župy Jany Rosákové obávají, že by v případě
předání sokolovny obcím mohli sokolové přijít o střechu nad hlavou. "Jsou to staré baráky, roky
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se do toho neinvestovalo. Všichni se snaží, dát je v rámci možností trošku do pořádku, aby to
vypadalo
a
bylo
kde cvičit. Na velké generální opravy, kde nepomůže obec, to ale není," uvedla Rosáková.
Jako příklad může podle ní posloužit sokolovna ve Valašském Meziříčí z roku 1910. V uplynulých
více než 20 letech bylo do jejích oprav investováno několik milionů korun. Výměny se dočkala
okna,
v tělocvičně, střecha, rozvody vody nebo kotle.

podlaha

"Přispělo nám město a sponzoři," řekla Rosáková. Župa sdružuje osm jednot a kolem 1400 členů.
Sokol patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku. V současnosti má přes 1000 tělocvičných jednot
po celé republice. Téměř každá jednota má svou sokolovnu a většinou několik oddílů. Zhruba tři čtvrtiny členů
jsou v oddílech sportovní všestrannosti, ve kterých mohou sportovat rodiče s dětmi, předškoláci a školáci.
https://archiweb.cz/en/n/home/sokolum-ve-zlinskem-kraji-chybeji-penize-na-opravy-sokoloven
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DĚJINY SOKOLA OD JEHO ZALOŽENÍ V ROCE 1862 DO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
OSUDOVÉ SETKÁNÍ ZAKLADATELŮ SOKOLA – JINDŘICHA FÜGNERA A MIROSLAVA TYRŠE –
SE USKUTEČNILO V MYSLIVNĚ NA KRÁLI NA BEROUNSKU. SEM JEZDÍVAL JINDŘICH FÜGNER
SE SVOU RODINOU NA LETNÍ BYT. V NEDALEKÉM NOVÉM JÁCHYMOVĚ PRACOVAL TYRŠ JAKO UČITEL
SYNŮ TOVÁRNÍKA BARTELMUSE.
Někdy v roce 1860 navštívily Kateřina Fügnerová s dcerou Renátou dům Bartelmusů. „Prohlížela
jsem si ho důkladně,“ vzpomínala Renáta po letech na první setkání s Miroslavem, „nejen proto, že mi byl divný
jeho vous, kozí bradka, kterou jsem u žádného z našich známých neviděla, ale též proto, že mi slečna Pavla
při procházce kolem obytného domu na můj dotaz, k čemu slouží ta divná lešení, vysvětlila, že je to nářadí,
na němž pan Tyrš s hochy ‚turnuje‘. Toužebně bych si přála vidět to ‚turnování‘, o kterém jsem do té doby
nic neslyšela.“
Nedlouho poté se Miroslav Tyrš se svými svěřenci vydal do myslivny, kde si prvně stiskl ruku s Jindřichem
Fügnerem. Osmatřicetiletý ředitel pražské filiálky terstské pojišťovny znal Tyrše z doslechu a již dlouho si ho přál
poznat. Oba muži si i přes desetiletý věkový rozdíl velice porozuměli.
Tentýž rok pozval Fügner Tyrše do svého pražského bytu. Tak začalo věrné přátelství, z něhož vzešel Sokol
jež však bylo po pěti letech přetnuto Fügnerovou smrtí. Několik let po otcově smrti se čerstvě osmnáctiletá Renáta
za Tyrše provdala.
BUĎME BRATŘI!
V prvních letech po založení Sokola byl vůdčí ideologickou osobností bezesporu Miroslav Tyrš. Narodil se v roce
1832 v Děčíně do rodiny německého lékaře Jana V. Tirsche. Brzy osiřel a vyrůstal u svých příbuzných v českém
prostředí. Na konci gymnaziálních studií začal používat počeštěnou variantu svého jména. Nastoupil
na filozofickou fakultu, kde se věnoval estetice a filozofii. Již v této době se projevil jeho zájem o antické Řecko,
v němž byla tělesná kultura významným prvkem vedoucím ke společné kráse těla a duše, takzvané kalokagathii.
Jako chlapec byl Tyrš tělesně velmi slabý a na radu lékaře navštěvoval tělocvičné ústavy, později se sám stal
cvičitelem a zaváděl české tělocvičné názvosloví.
Myšlenka založit tělocvičný spolek se zrodila právě v prostředí pražských tělocvičných ústavů. Nejprve jednali
Češi společně s Němci, ale po neshodách vznikl Pražský turnerský spolek a 16. února 1862 byla založena
Tělocvičná jednota pražská, jež brzy přijala název Sokol jako symbol síly a volnosti. V čele stáli starosta a náčelník
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– Fügner a Tyrš. Vedle těchto dvou mužů, pocházejících z německých rodin, stanuli coby spoluzakladatelé další
významní vlastenci, politici a jiné osobnosti pražského společenského života, například šlechtic Rudolf
Thurn-Taxis či vydavatelé Národních listů bratři Grégrové. Byly ustanoveny rovnost a bratrství všech členů spolku,
Jindřich Fügner je doplnil o vzájemné tykání a oslovování „bratře“.
Další zakládající člen, pedagog a politik Emanuel Tonner, navrhl pozdrav „Nazdar!“, který se ihned ujal a dodnes
je jedním ze symbolů Sokola. Tento pozdrav slýchávali obyvatelé českých zemí o několik let dříve v době vybírání
peněz na nové divadlo, kdy po městech a vesnicích chodili výběrčí s pokladničkami označenými nápisem
„Na zdar Národního divadla“.
Od založení spolku mají členové také svůj vlastní kroj, přičemž několik návrhů vypracoval i Josef Mánes. Podoba
kroje se ještě několik let vyvíjela. Kroj se skládá z červené košile, kajdy, jezdeckých kalhot a čapky se znakem
Sokola a zabodnutým pérem. Červenou košili navrhl Jindřich Fügner a měla odkazovat na barvu košil, jež nosili
Garibaldiho italští revolucionáři. Ačkoli část členů s návrhem červené barvy nesouhlasila, nosí ji sokolové hrdě
dodnes.
MYŠLENKA SE ŠÍŘÍ
Sokolové cvičili nejprve v Malypetrově soukromém tělocvičném ústavu, poté v několika dalších pražských
provizorních prostorách, až nakonec Jindřich Fügner přišel s řešením. Zakoupil parcelu, na které architekt Ignác
Ullmann navrhl v novorenesančním slohu první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Pro svoji rodinu si Fügner
nechal zřídit v sokolovně byt, v němž v roce 1865 v pouhých 43 letech za přítomnosti Miroslava Tyrše náhle
zemřel.
V dochovaných vzpomínkách se Fügnerovi přisuzuje ještě jedna zásluha, a to založení tradice sokolských
šibřinek, jež se v sokolovnách konají dodnes. Jedná se o plesové (maškarní) setkání, nesoucí se v určitém duchu,
takzvaném rázu. Název byl odvozen od polozapomenutého slovesa šibřiti – žertovat, veselit se.
Zatímco se počet členů Sokola Pražského ustálil na 500 až 600 sokolech, šířila se Tyršova myšlenka i mimo
Prahu. Po Brně vznikly již v roce 1862 jednoty v Jaroměři, Nové Pace a v Kolíně, v následujících letech v Turnově,
Příbrami, Jičíně, ale i u Slovinců a v Americe. Mohutný vzestup sokolství šel ruku v ruce se vzedmutou vlnou
nacionalismu a se snahami o větší autonomii českých zemí. Tyrš vysílal cvičitele do mimopražských jednot
a také přijímal studenty do cvičitelských sborů. Vyvíjelo se české tělocvičné názvosloví a vedle cvičení společného
a nářaďového se v této době hodně zápasilo, šermovalo a rohovalo, což je zastaralé slovo pro box.
Kromě sokolského cvičení probíhala v jednotách i společenská a vzdělávací činnost. Pořádaly se výlety, hrálo
se divadlo. A právě výlety se staly mocným prostředkem propagace Sokola. Bratři šli v krojích, veřejně se cvičilo
a starosta s náčelníkem, kteří se výletů účastnili, mívali projevy o úkolech a poslání Sokola. Tyto akce byly
několikahodinové, ale i vícedenní. Slovo „výlet“ ve významu vycházky vzniklo právě v této době. Nejedna sokolská
venkovská jednota pak vznikla z podnětu některého z výletů Pražského Sokola.
V šedesátých letech 19. století nebylo ještě společensky únosné, aby se členkami Sokola staly i ženy, přesto se
do cvičení zapojily krátce po založení organizace. Miroslav Tyrš od roku 1866 cvičil družstvo slečen, z něhož
vychoval první samostatné cvičitelky pro ženský tělocvik. V listopadu 1869 se konala ustavující hromada
Tělocvičného spolku paní a dívek pražských. První starostkou byla spisovatelka Sofie Podlipská a cvičitelkou
Klemeňa Hanušová, která upravila Tyršovu soustavu pro potřeby žen a kladla důraz na estetičnost a ladnost
vystupování. Spolek se velkou měrou zasloužil o zavedení tělovýchovy do dívčích škol i o emancipaci českých
žen a dívek. Již v roce 1870 se konalo první veřejné cvičení. Po pražském vzoru byly dívčí spolky zakládány
i v dalších jednotách. Poprvé si ale ženy a dívky zacvičily až na IV. všesokolském sletu v roce 1901.
PRVNÍ SLET
Sokolové se přirozeně účastnili velkých národních oslav, jako bylo položení základního kamene Národního
divadla, převezení korunovačních klenotů z Vídně do Prahy nebo Husovy oslavy. Na těchto shromážděních byla
provolávána vlastenecká hesla, a to přesto, že v zásadách spolku byla politická činnost zakázána.
I z těchto důvodů obliba Sokola vzrůstala, v roce 1871 měl již 117 jednot a přes 11 000 členů. Úřady si všímaly
rostoucí síly spolku, a ne vždy byly plánované akce povoleny.
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Ke dvacátému výročí založení Sokola v roce 1882 se Tyrš rozhodl uspořádat v Praze Jubilejní slavnost,
na niž byly pozvány veškeré existující jednoty doma i v zahraničí – přijeli tak sestry a bratři z Lublaně, Záhřebu,
Vídně i USA. Tato událost vešla do dějin jako I. všesokolský slet. Hlavním programem byla prostná cvičení (tedy
hromadné vystoupení cvičící jednu soustavu). Cvičilo se také na nářadích vypůjčených po pražských jednotách
a na programu byla i ukázka nejlepších cvičitelů. Cvičenci měli jednotný úbor, skládající se z bílého červeně
lemovaného trika bez rukávů, šedých spodků a kožených bot.
Za sletové místo bylo vybráno ostrostřelecké cvičiště, jež se nacházelo na Střeleckém ostrově. Vše vyvrcholilo
v neděli 18. června 1882. Dopoledne proběhla na cvičišti první a zároveň poslední zkouška a ve dvě hodiny vyšel
z Karlova náměstí do bohatě vyzdobených ulic Prahy za zvuku pochodů Kmochovy kapely slavnostní průvod
čítající 1600 krojovaných sokolů a hostů. Průvod končil na cvičišti, které bylo vyzdobeno v českých barvách
a popsáno hesly „Tužme se!“ a „Nazdar!“. Na tribunách bylo přes 2500 diváků včetně významných hostů. Prostná
cvičilo 720 cvičenců. Jubilejní slavností začala tradice všesokolských sletů, jichž se do první světové války
uskutečnilo šest, k letošnímu roku již šestnáct.
O dva roky později byl Miroslav Tyrš nalezen mrtev v divoké řece u tyrolského města Oetzu. Ke konci života
ho sužovaly psychické problémy a na doporučení lékaře se jel léčit. Vybral si klidné alpské město ležící
v hlubokém údolí sevřeném vysokými hřebeny.
Pomník u soutěsky nad hučící řekou – místo nálezu jeho těla – navštěvují sokolové dodnes.
Na převoz ostatků do Prahy tenkrát přispěl i budoucí prezident T. G. Masaryk, který se potkával s Tyršem
na Karlově univerzitě. V roce Tyršovy smrti vstoupil do Sokola, jehož členem zůstal do konce života. Miroslav
Tyrš je pohřben společně se svou ženou, Jindřichem Fügnerem a jeho manželkou Kateřinou na Olšanských
hřbitovech, kde odpočívá pod vysokým obeliskem s reliéfy obou zakladatelů.
VÁLKA A ROZPUŠTĚNÍ SOKOLA
Čím více se Sokol rozrůstal, tím více Tyrš usiloval o jeho jednotnou organizaci. Proto začaly vznikat župy
sdružující pod sebe jednoty a v roce 1889 byla ustavena Česká obec sokolská, ústřední orgán Sokola v čele
se starostou Janem Podlipným, pozdějším starostou Královského hlavního města Prahy. V roce založení ČOS
se uskutečnil i první zájezd za hranice Rakouska-Uherska – na gymnastické závody do Paříže. Celkem jela
do Francie tři družstva a obsadila hned první tři místa. Vzhledem ke komplikacím ze strany rakouských úřadů jela
delegace v civilním oblečení a bez praporů, teprve za hranicemi se převlékli do sokolského, v němž vzbuzovali
v Paříži značnou pozornost.
Na přelomu 19. a 20. století Sokol dominoval českému spolkovému životu. V obcích a menších městech
se jednoty stávaly středisky místního společenského života, sokolovny stavěli přední čeští architekti. Počtem
členů, poměrně hustou sítí svých jednot, rozmanitou činností, kdy pod Sokolem vznikaly i divadelní, hudební,
loutkářské a jiné soubory, začala Česká obec sokolská překračovat horizont pouhého tělocvičného spolku. Slety
se stávaly fenoménem. Druhý všesokolský slet se uskutečnil společně s Jubilejní výstavou v roce 1891. Sletiště
se nacházelo v Královské oboře severozápadně od Výstaviště. Svoji nabídku na úpravu půdy poslal
do výběrového řízení i Vácslav Havel, děd prezidenta Václava Havla. Nebyl ale nakonec vybrán.
Další slety se až do roku 1920 odehrávaly na Letné. S každým dalším narůstal počet cvičenců i diváků.
Na posledním, VI. předválečném sletu v roce 1912 vystupovalo na 14 000 mužů před 100 000 diváky. Slet byl
oslavou 50. výročí založení Sokola, jenž v té době sdružoval 1026 jednot a přes 100 000 členů. Hostů přijelo
na čtyři tisíce především ze slovanských zemí, ale i z Francie, Británie, Německa a Ameriky. Sletiště bylo
postaveno v antickém stylu, aby výzdoba ladila se sletovou scénou Marathon. Šestý všesokolský slet v roce 1912
se zároveň stal manifestací slovanských národů uprostřed habsburské monarchie.
Roku 1914 se konal v Králově Poli brněnský slet. Během cvičení došla ze Sarajeva zpráva o smrti následníka
trůnu. Slet byl přerušen, delegace ze Srbska a jihoslovanských zemí kvapně odjížděly zpět do svých zemí. Začala
první světová válka. Podle statistik nastoupilo k dubnu 1915 do války 30 procent sokolů, což odpovídá přibližně
50 000 mužů. V té době existovalo již 29 sokolských lazaretů a další sokolovny byly k tomuto účelu nabízeny.
V Brandýse nad Labem sokolovnu propůjčili školním účelům, v Budějovicích ji využívali jako vojenskou noclehárnu
a v Hradci Králové poskytla přístřeší haličským uprchlíkům.
Sokolové pomáhali při polních pracích, rodinám pozůstalých, šili prádlo a obstarávali knihy pro raněné.
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V Náměšti nad Oslavou měli zhotoveno přes 10 000 pohlednic, jež se měly prodávat na podporu stavby sokolovny.
Po vypuknutí války se tamní jednota rozhodla akci uspořádat, ale výtěžek šel Červenému kříži. Vídeňští sokolové
hráli raněným krajanům ochotnická představení a zpívali české písně. V sokolských časopisech vznikaly nové
rubriky. Radilo se v nich, jak posílat poštu a balíky vojínům do pole, i to, jak hovořit s pozůstalými. Tiskly
se seznamy padlých bratrů a zveřejňovaly se údaje o pohřešovaČlenové ných. Vybíraly se příspěvky
na zaopatření rodin bez mužů, poskytovaly se k využívání automobily a jiná zařízení.
Přes všechny zmíněné zásluhy byla Česká obec sokolská 24. listopadu 1915 rozpuštěna. Slovanofilská
orientace Sokola, působení sokolských cvičitelů v nepřátelských zemích a úzké vztahy se sokoly žijícími
na opačné straně fronty zavdávaly vlastně oprávněné podezření z vlastizrady. Starosta Sokola Josef Scheiner
patřil k zakládajícím členům Maffie a jako jeden z prvních poskytl Masarykovi finanční příspěvek na cestu
do Ameriky, včetně kontaktů na tamější sokoly.
SOKOLOVÉ V LEGIÍCH
Významnou roli hráli sokolové i v legiích.
Pařížský Sokol byl založen krátce po úspěchu gymnastů v roce 1889. V červenci 1914 protestovali Češi v Paříži
před rakousko-uherským velvyslanectvím proti postupu monarchie po sarajevském atentátu. Asi 300 členů
Sokola se zavázalo, že dobrovolně vstoupí do francouzské cizinecké legie. V Bayonne absolvovali výcvik,
který zakončili slavnostní přísahou pod praporem s českým lvem.
Compagnie Nazdar – rota Nazdar – získala název podle pozdravu svých členů.
Obdobný příběh probíhal i v carském Rusku, kde ve větších městech působilo mnoho sokolských jednot. V srpnu
1914 vznikla se souhlasem cara Česká družina – vojenská jednotka složená z československých dobrovolníků.
Po slavné bitvě u Zborova došlo k prudkému nárůstu členů, jichž bylo na konci roku 1917 téměř 40 000.
Trochu jiná situace byla v Itálii. První Československý dobrovolnický sbor, do jehož čela se postavil Jan Čapek,
náčelník Moravskoslezské župy, založili začátkem roku 1917. Dnes je po Čapkovi pojmenována jedna
ze sokolských žup. Jeho úkolem ve sboru bylo vést vojenský a tělocvičný výcvik.
Všechny tři zahraniční legie měly však jedno společné. Když zrovna neprobíhaly vojenské operace,
tak se „sokolovalo“ – tento výraz rád používal Tomáš G. Masaryk. „Nutností je sokolovat! Já sám sokoluji, začal
jsem sokolovat od třináctého roku, buď v Sokole, nebo doma,“ říkával. Mezi jeho další slavné citáty patří: „Nebýt
Sokola, nebylo by legií, nebýt legií, nebylo by republiky.“
Masaryk měl pravdu. Při formování dobrovolníků byla hojně využita sokolská soustava a terminologie. Ve volném
čase se pořádala sokolská vystoupení s prostnými, cviky na nářadí, konaly se sokolské slavnosti s veřejným
cvičením. Bratr Hofman, dobrovolník roty Nazdar, ve svém deníku vzpomíná: „Bolest (z únavy a ztráty kamarádů,
kteří padli v bojích) zahojíme v našich tělocvičných hrách a v našem sokolství.“
Sokolové se také dostávali do vyšších vojenských funkcí. V srpnu roku 1917 se velitelem československých legií
v Rusku stal člen třebíčského Sokola Jan Syrový, pozdější předseda československé vlády. Spolu s ním v Rusku
působil i Josef Švec, který na Kavkaze pracoval od roku 1911 jako učitel tělocviku. Jeho život skončil tragicky –
v říjnu 1918 si vzal život poté, co mu jeho podřízení vypověděli poslušnost. Svou smrtí pohnul a dojal své vojáky
natolik, že o několik dnů později rozkaz nastoupit na frontu bez odporu poslechli a po tři neděle vedli těžké boje.
***
PRAPOREC ROTY NAZDAR, 1914
Čeští dobrovolníci ve Francii, mezi nimiž bojovalo mnoho sokolů, byli v roce 1914 zařazení v 1. rotě praporu
C druhého pochodového pluku francouzské cizinecké legie, tedy proslulé rotě Nazdar. Červený praporec
s českým lvem navrhl četař Jan Štafl. Během útoku roty u Arrasu dne 9. května 1915 se prapor ztratil
Ve 30. letech byla proto vyrobena kopie tohoto praporce coby symbolu prvních československých dobrovolníků
ve Francii.
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OD NOVORENESANCE PO MODERNU
PRVNÍ SOKOLOVNU NECHAL POSTAVIT NA ZAKOUPENÉM POZEMKU JINDŘICH FÜGNER.
V NEORENESANČNÍM STYLU JI NAVRHL ARCHITEKT IGNÁC ULLMANN A MŮŽETE JI NAVŠTÍVIT V PRAZE
V ŽITNÉ ULICI. PRVNÍ SOKOLSKÝ STAROSTA TENKRÁT JEŠTĚ NEMOHL TUŠIT, ŽE PO VZORU PRVNÍCH
JEDNOT BUDOU VYSTAVĚNY STOVKY DALŠÍCH SOKOLOVEN NEJEN VE MĚSTECH,
ALE I V MĚSTEČKÁCH A VESNICÍCH.
V Sokole, respektive v České obci sokolské, založené roku 1889, nikdy nevzniklo jednotné ustanovení o tom,
v jakém slohu mají být sokolovny postaveny a jak mají vypadat. Díky tomu si o vzniku a podobě sokoloven
rozhodovaly samy sokolské jednoty. Stavbu ovlivňovaly finanční možnosti jednot a smýšlení jejich představitelů.
Sokolovna se dala i koupit. V Louňovicích pod Blaníkem mají sokolovnu v goticko-renesančním zámku
a v Břasech roku 1925 jednota otevřela sokolovnu přestavěnou z parního mlýna.
Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám
v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným
požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, nýbrž také architektonických stylů
v průběhu dekád. Na sokolovnách vidíme stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu
společnosti.
INSPIRACE V ČESKÉ RENESANCI
V každé sokolovně musel být bezesporu prostor pro cvičení. Jeho základem byl obdélníkový sál vysoký přes dvě
podlaží o ideálních rozměrech 20 krát 12 metrů, tak, aby se do něj vešlo deset cvičenců po šesti řadách.
Nezapomínalo se ani na funkci společenskou a při sokolovnách vznikaly knihovny, restaurace, pódia a časem
i biografy. Typickým rysem sokoloven 19. a přelomu 20. století jsou ve druhém podlaží ochozy – balkóny.
Zprvu se veřejná cvičení konala uvnitř, a tak se při stavbě nesmělo zapomínat na diváky. Podobně
jako se sokolská myšlenka srovnávala s antickou myšlenkou kalokagathie – dosažení harmonie tělesných
a duchovních hodnot –, tak se i první sokolovny přirovnávaly k řeckým gymnasiím, ačkoli toho zase až tolik
společného neměly. Mezi novorenesanční stavby patří sokolovny například v Českém Brodě (Jan Koula, 1885),
Karlíně (Josef Blecha, 1886), Chrudimi nebo ve Dvoře Králové nad Labem (Alois Čenský, 1898).
Miroslav Tyrš byl historikem umění a k architektuře měl velmi blízko. Od 80. let 19. století svými články v novinách
upozorňoval na typické rysy české renesance, jež by se měly upřednostňovat i ve stavbách novorenesančních.
„Pěstují-li Francouzové a rovněž Němci renaissanci svou, nezapomínejme my na renaissanci českou,“ píše Tyrš
do Národních listů v roce 1882, když za český prvek považuje venkovní sgrafita a stupňovité štíty.
Z tohoto českého architektonického proudu posledních let 19. století je například sokolovna v Nymburce (Žák,
1898) či v Táboře (Ludvík Čížek, 1905). Podobně jsou na tom i sokolovny v Jaroměři, ve Vysokém Mýtě (Josef
Podhajský, 1903) a v Prostějově, kde v historickém slohu najdeme prvky gotické, renesanční, ale už i z nastupující
secese.
NÁSTUP MODERNY
Renesanční zdobení vystřídala fl orální nebo geometrická moderna, následně ovlivněná kubismem a secesí.
Zdobnější, ale přesto moderní vzhled získaly sokolovny v Čáslavi (Jan Vejrych, 1912) či v Praze-Libni,
kde nad strohostí zvítězila secese (Matěj Blecha, 1911). Ke svému vrcholu dospěla tato modernistická linie
na projektech sokoloven v Holicích (1910) a v Rakovníku (1913) od Otakara Novotného. Ojedinělostí na těchto
stavbách jsou neomítnuté cihly. Geometrická strohost se v případě Rakovníka doplňuje s novoklasicistními
zdobnými prvky. Okouzlení řeznou cihlou si architekt dovezl z Holandska.
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VÍTĚZSTVÍ FUNKCIONALISMU
Společenské změny po první světové válce se odrazily v postoji k tělesné výchově. Vzrůstala prestiž sportu
a tělovýchovné budovy ve své minulé tvářnosti již neuspokojovaly sportovce ani veřejnost. Sport
se zprofesionalizoval a díky tomu vznikl i nový typ tělocvičen. Nejviditelnějším rozdílem bylo využití otevřeného
prostoru, už nestačily zastřešené tělocvičny, bylo třeba stavět hřiště, dráhy, stadióny. O stavbu sportovišť se začali
zajímat přední architekti.
Proměnou procházel i samotný interiér.
Odstraňovaly se galerie pro diváky a díky používání železobetonového skeletu se mohly stavět velké sály
bez podpůrných pilířů. Právě v této době byly tělocvičny doplňovány dalšími objekty pro divadla, kina a restaurace.
S nadsázkou se dá říci, že velikost a různorodost využití sokoloven v rozsáhlém prostoru byly vhodným zadáním
pro nově nastupující purismus a funkcionalismus.
Kvůli nedostatku financí se bohužel stávalo, že z původních plánů bylo vystavěno jen kino a na tělocvičnu s dalším
zázemím nezbyly peníze (Roudnice, Kamil Roškot, 1928). Na jiných místech (Přerov, Karel Caivas, Stanislav
Andrlík, 1926–1936; České Budějovice, Karel Chochola, 1924–1925; Jihlava, Bohuslav Fuchs, 1930–1936)
ale vyrostly velké architektonicky sladěné komplexy budov (oproti sokolovně v Praze-Vršovicích, která není
architektonicky jednotná s kinem).
Ještě před tím, než ve třicátých letech defi nitivně zvítězil „krabicový“ nezdobný funkcionalistický styl, prošly si
sokolovny lety dvacátými. V jejich první polovině se zachovával vzhled předválečného moderního geometrismu,
byl však výrazně obohacen dalšími uměleckými směry – kubismem, art dekem, rondokubismem. Opět nechyběl
národní patriotismus a sokolovny byly zdobeny v duchu Jurkovičových pusteven (Vizovice, Jan Flora, 1922).
Nakonec však přece jen dominovala funkcionalistická architektura strohých sokoloven, když ty první byly
postaveny již na konci dvacátých let (Hradec Králové, Milan Babuška, 1929–1930; Česká Skalice, Václav Placák,
1924–1928).

Jihočeský sokol má přes osm tisíc členů. Ve velkých městech jim ale chybí
cvičitelé
25.6.2018
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Ostatní sporty

Jihočeská sokolská župa v posledních letech obtížněji shání cvičitele hlavně pro organizace ve větších městech.
Přesto se počet členů sokola v regionu několik let nemění. Momentálně organizace eviduje 8587 členů,
nejvíce jich je v kategorii dětí do 15 let.
Nedostatek cvičitelů ve větších městech má podle ní prosté příčiny. „Osobně jako hlavní důvod vidím
v tom, že sokol nedokáže mladé lidi přesvědčit k tomu, aby dělali něco ve svém volném čase a zadarmo. Musíme
si uvědomit, že žijeme v komerční společnosti a je těžké z ní sokol vymanit,“ uvedla tajemnice jihočeské župy
Ingrid Váchová.
S tím částečně souvisí i další problém organizace. Jde o pravidelný pokles počtu členů v kategorii ve věku
od 16 do 18 let. Důvodem jsou podle Váchové impulzy, které členové v dospívání začínají vnímat. „Mají řadu
jiných zájmů a hlavně svůj v uvozovkách jediný správný světonázor,“ řekla.
Jinak je členská základna jihočeské župy delší dobu stabilní. Pravidelný úbytek ve věkové kategorii
od 16 do 18 let nahrazuje každoroční přísun nových členů. Jde nejvíce o nejmladší děti. „Je to pochopitelné.
Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé a obratné a sokolské cvičení je myslím to nejvíce vhodné,
všestranné a zdravé,“ dodala.
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Jihočeská župa vyšle na 16. všesokolský slet do Prahy, který začne v neděli 1. července a potrvá
do pátku 6. července, 770 cvičenců. Představí se v deseti z jedenácti skladeb. „O cvičení na sletu byl ze strany
naší župy velký zájem,“ doplnila Váchová.

https://www.budejckadrbna.cz/sport/ostatni-sporty/20084-jihocesky-sokol-ma-pres-osm-tisic-clenu-ve-velkychmestech-jim-ale-chybi-cvicitele.html

350 tisíc korun pošlou Jihomoravští zastupitelé tělocvičné jednotě Sokol
Čejkovice na opravu domku Tomáše Garrigue Masaryka
25.6.2018
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18:00 Události v regionech - Brno

Zuzana PETRŮ, moderátorka
-------------------350 tisíc korun pošlou Jihomoravští zastupitelé tělocvičné jednotě Sokol Čejkovice na opravu domku Tomáše
Garrigue Masaryka. Kde se nachází expozice dokumentující jeho život. Střecha budovy se minulý měsíc
kvůli stáří objektu propadla. Muzeum je tak pro turisty zatím zavřené. Další peníze na opravu slíbila obec
Čejkovice.
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